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মন্ধাবের আশা ভবসা বভ পরিনাণে স্যান্ত হইতে পারে, সেই 
জাতীর গ্রন্থ বঙ্গভানার "এ পর্যন্ত একখানি প্রকাশিত হইয়াছে 

কিন! মনে । এ সদয়ে একপ গন্ধের অভাব সকলেই গাঢরপে 
অনুভব করিয়া থাকেন। এই গুরুতর অভালের আংশিক পরি- 
পূরণ জন্তই আমর। সাহ্িতা-্ষগন্তে আর্ধাজীরনের অবভঃরণা করি- 

লান। কিন্তু বিষয়টা যেরূপ শুরুতর এবং নৃতন তাহাতে আম 



নার শার্জানভিজ্ঞ সাসানা বাক্তির পক্ষে উহাতে রুতকার্ধা হওয়| 

দুরে থাকুক্, ভ্রূণ আশা! করাও ধুষ্টতার বিষয়। তবে প্রক্কারান্তরে 

আমার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারে আমাকে 

এরূপ ছুরহ কার্যে ব্রতী দেখিয়া শান্বার্থকুশল) জ্ঞানবলমম্পর 

মনীষিগণ ইহাতে হস্তাপণ করিতেখ্পারেন। কেননা, সংসারে একস 

দষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে, ঘ্খোনে সামর্থ্যবিহীন অনন্চিজ্ঞ জনকে 

পক্তর কার্যে রতী দেখিয়া বলশালী ঞ্রুণগণ আপনাদিগেছ 

রচিত উদাম সহকানে দামীনত! পরিস্যাগ করেন এবং অঙ্গিি 
ক কাঁধো ব্রতী হইয়া তাহা] অসম্পাদিত করিয়া থাকেন । এখন 

বদ আমার এই উদ্দেশ্যও কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হয়--বদি আন!র 

ন্যায় অযোগ্য পাত্রের হস্তে পবিত্র হিন্দু আচার ব্যবহারা দির 

অপনারভার দেখিয়া প্রবীণগণ তাহার সদ্ববহাৰে অগ্রসর 

হন. হাতা তঈলেই আমার সমস্ত মহ এবং পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান 

কারব এব ক্রমে ক্রমে আর্যান্জীবনের অন্যান্য খও সকল প্রকাশিত 

করিতে য্গপর হইব | 

এন্বকার! 



বাড 

আধ্যজীবন 

উপক্রমণ্িকা। 

“আর্মা,, এই মধুযাখ! নামটীর কি গভীর ভাব! 
কি সন্মোহিনী শক্তি! যখনই এই সুমধুর নামটী স্মৃতি 
পথে সমুদিত হয় তখনই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া! উঠে, 
মন উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের 
পর হৃদয়বন্ধুর প্রেমালিঙ্গনে শরীর যেমন শীতল, 
মন যেমন পুলকে পূর্ণ হয়, এই স্মধুর নামন্ম্ূণে ও 
হৃদয় তেমনি আনন্দে উদ্বেল হুইয়া উঠে । প্রখর 
মার্ভগুতাপতপ্ত পথিক শীতল-কণ-বাহী মারুত হিল্লো 
লের স্ুশীতল স্পর্শে যেমন আপনার পথশ্রান্তি ভুলিয়া 
যায়, তেমনি এই মধুময় নামের জুখময়স্মৃতিতে ক্ষণে- 
কের জন্য একেবারে সমন্ত শোকতাপ, সমস্ত দুঃখ ছুর্দীশ! 

বিস্মৃত হইয়া যাই। আজি তাবুকেরর পবিত্র হৃদয় 
লইয়া যেমন এই নুধাময় নামের মাহাত্ম্য অনুধ্যান 
করিতে বমিলাম, অমনি যেন দিব্যচ্ষে বহুসহত্াব্দী 



গঁরবচন্্রমার সেই মনোহরকান্তি সন্দর্শন 
করিয়া আনন্দ গে ভাসমান হইতে লাগিলাম। যেন 
দেখিতে...প্ষৌ্ঘলাম, 'জগদারাধ্য আর্য, পিতৃপুরুষগণ 
দিব্ধামে দিব্যাসনে সমাসীন হইয়া আপনাদিগের দিব্য 

প্রভায় জগৎ যুদ্ধ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে করুণ! 
নয়নে আমাদিগের প্রতি দৃটিনিষ্তীি করিতেছেন। 
ইহাদের তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, দিব্যলাবশ্যপরিশোভি 
দেবমুর্তি সন্দর্শনে মন্তডক আপন। হইতেই ভক্তিভরে 
উহাদের পবিত্র চরণে অবনত হুইল। তীভাদের ম্েছ 

ধতমল মুখত্্রী দর্শনে মনে হইতে লাগিল, কাহার যেন 
শামাদিগকে কহিতেছেন +-বতসগণ ! তোমাদের 

কূপ শোচনীয় অবস্থ। দেখিতেছি কেন? তোমর] 

আমাদিপণেরই বংশধর ১ তোমাদের ধমনীতে অদ্যাপি 

আমাদিগেরই শোশিত ধারা প্রবাহিত হইতেছে তবে 

কেন তোমর! জামাদিগের এই পনিত্র ধন, পবিত্র আচার 

ব্যবহার পরিত্াগ পূর্বক আপাতমনোব্ম অন্তঃসারবিহীন 

বৈদেশিক ধর্ছ। ও আচার ব্যবহাগের অনুসরণ করিয়। 

আপনাদের সুখের পথ আপনার [ই কণ্টকিত করিতেছ ? 
আমর। বহুশতাব্দী ব্যাপী বহ্বায়াস-সাধ্য গব্ষেণার ফল- 

স্বরূপ যে সমস্ত অমুল্য রত তোমাদের জন্য রাখিয়। 

আসিয়াছি, তোমরা তাহার সমাদর না করিয়া রঙ্গিল 

কাচের নয়ন-ঝলমী চাকৃচিকো আসক্ত হইজেছ, উহার 

বারণ কি? তোমরা-কি. কাচ ও মণির' পার্থকা-জ্ঞান 



উপক্রমাণিকা। 

পর্য্যন্ত বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জন করিয়াছ? কালচক্রের 
বিচিত্র ঘূর্ণনে রত্ব রাজিব জ্বলা বহু পরিমাণে তিরো- 
হিত হয় সত্য, কিন্তু বুদ্ধিমান জনগণ কি সমুচিত যত 

সহকারে তৎস মন্তকে আবর্জনা-পরিমুক্ত করিয়া! পূর্ধ্ববৎ 
দীপ্তিবিশিই করিতে সচে্ু হইবে না? নগ্প্রীয় .সম্প- 
ভির উদ্ধার মানসে যত্ুপর হওয়া কি জ্ঞানী মাজ্রেরই 
কর্তব্য নহে? অতএব বৎস গণ! জাএাত হও, আর 

নিশ্ে্ থাকিও না। এখনও নহপায় মহামুল্য রত 
গুলির উদ্ধার সাধনে ফত্রুপর হও। এই সাধু কার্যে 
সর্ব্বসিছিদাত। জগদীশ তোমাদিগের হায় হইবেন ১ 

কল্পন! গ্রসূত এই বাক্য নিচয় যেন আমার হৃদয়ে আর 
অমূলক বলিয়া প্রতীত হইল না, আমি যেন সাক্ষাৎ রূপে 
উ্ার প্রতোক বর্ণ শ্রবন করিলাম বলিয়! পৃতীতি হইতে 
লাগিল। আমিযেন অমনি সেই দিব্যপুরুষ দিগের 
দিকে চাহিয়া গললগ্ীক্কতবাসে আপনাদিগের অতীত 
উদাসীনতার জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করিলাম এবং দৃঢ় ভাবে 
ভবিষ্যতের জন্য পৃতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, যেরূপেই হউক, 
ট্রাহাদের জীবনপদ্ধতির অনুবত্াঁ হইব এবং সমন্ভ জগৎ 
যাহাতে সেই পদ্ধতির অনুগামী হইয়া ধন্য হইতে পারে 

তজ্জন্ত পাণ পণে তব করিব। এই ভাবিতে ভাবিতেই 
মেই সুখকল্পনার বিরাম হইয়া গেল, কিন্তু আমার 
সেই পতিজ্ঞার কথা মুহুর্তের জন্যও অস্তঃকরণকে পরি- 
ত্যাগ করিল না। 'কিস্তু তখন বুঝিতে পাইলাম, আমি 



৪ আধ্যলীবন। 

কি দুঃসাধ্য কার্ষ্য ব্রতী হইতে পতিজ্ঞা করিয়াছি । যে 
| কার্ষ্য স্চারু রূপে নির্বাহ করিতে পাৎগুজন ও অক্ষম, 
কুদাদপিক্ষ্দ্র বামন হুইয়৷ আমি কোন্ সাহসে তাহাতে 
স্থাপন করিতে পৃতিজ্ঞা করিয়াছি? কিন্তু কি করিব? 

 কল্পনামূলক হইলেও এ পৃতিজ্ঞা আমার হৃদয়কে এমনি 
অধিকৃত করিয়াছে যে, কি বিষয়ের গুরুত্ব দর্শনে, 
কি স্বকীয় দৌর্ববল্য ক্মরণে, কিছুতেই আর তাহার 
প্রভাব হৃসিত হুইতেছেনা। গৃহদাহের ভয়ঙ্কর সময়ে 
ক্ষীণকায় রুগ্ন ব্যক্তি ও যেমন মবলজনোৌচিত কার্ম 

সম্পাদনে অগ্রসর হয়, আমিও তদ্রুপ এই দুঃসাহসিক 

কার্যে পৃরভ হইতে সাহমী হইতেছি ॥ অধুন| আর্য 
' সমাজ রূপ বিশাল গৃহের শিরোদেশে বিপ্লবের বহ্চি 

ধক্ধক্ জ্বলিতেছে, বহু সহস্াব্দীনঞ্চিত অমূল্য বত্ব 
রাজি তস্মাবশেষে পরিণতি পাইবার উপক্রম হইয়াছে, 
এমন সময় জ্ঞানবলসম্পন্ন কৃতী ভ্রাতগণ উদামীন 
রহিবেন বলিয়। কি ছুর্বল পঙ্চু পৃর্জলিত হুতাসনে 
যথ। সর্ধস্ব আহুতি প্রদান করিবে ? অন্ততঃ কিসে 
একবার পৈতৃক ধন-সংরক্ষণে যত্ুও করিবেন? সে 
কি আধ্য জাতি রূপিণী য়হানদীর একবিন্দু জল ও নয় 
যে আপনার অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া! যাইবে ? 
জগতে কি এমন জীব নাই একবিন্দু জলই যাহাদিগের 
সমগ্র জীবনের তৃষ্ণা নিবারণে অমর্থ হয়? তাহার 
ষত্ব! বরৎ তাহাদিগেরই জন্য। মেন] হয় সুধু তাহা- 



উপক্রমপিকা। 

দিগেরই সমক্ষে পরম পবিত্র বর্ধ্যজীবনের পৃতিক্কতি 
ধারণে সচে্ হইবে। এই সাহসের উপর নির্ভর , 
করিয়াই দে সেই জগদ্গুরু আর্ধ্য মহাত্মাদিগের পবিভ্র 
জীবন সমালোচনায় পরবৃত্ত হইতেছে । তীহার! কৃপা 
করিয়। এরূপ আশীর্বাদ করুন্, লে যেন তাহাদের দেব- 
জীবনের যথাযথ চিত্রাঙ্কনে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও 

অমর্থ হয়। ৃ 

আর্ধ জীবন পর্যালোচনা করিতে হইলে অর্ধ 
প্রথমে আর্ষোর লক্ষণ ও তাহার আদিম বাপস্থান গ্রভৃতির 

[নর্ারণ কর। আবশ্যক। এজন্য আমরা সর্বাগ্রে 

৫৯৬ প্রত হইতেছি। | 
মন্ুমৎহিতায় আধ্োর লক্ষণ এইরূপ নির্দিঃ 

হইয়াছে প্রকৃত আচার ব্যবহারের বশঘ্ীঁ থাকিয়। 

যিনি কর্তব্েত্র অনুষ্ঠান এবং অকর্তব্যের পরিহার করেন, 
তিনিই আধ্য (৯)। মনুমংহিতায় “ প্রকৃতাচার ১১ এবহ 

“ সদাচার ১» শব্দদ্ধ় একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
শব্দার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও এইব্ূপ প্রয়োগ 
বুক্তিযুক্তই বোধ হয়।- “ অদাচার ১» কাহাকে বলে 
তাহা নির্ধারণ স্থলে মনু বলিয়াছেন-- «“লেই দেশে 
(ব্রন্ষাবর্তে) পারম্পধ্্য-ক্রমাগত (যাহা বংশানুক্রমে 

চলিয়া আমিয়াছে)_ ষে আচার ব্যবহার, সান্তরাল 

্ (3 ) ব কর্তব্য মনাটরন্ কাম 1ম মকর্তব্যমনীচরন্ | 

তিষ্ঠতি প্রক্কৃতাচারে সবৈ আধ্য ইতি ম্মৃতঃ ॥ 

সিফাত পন পার 
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(ব্যবধান বিশিঃ) বর্ণ নিচয়ের পক্ষে তাহাই ২ সদা- 
চার (১),। এস্থলে বাবধান বিশির বলিতে ব্রাহ্মণ 

কত্রিয়াদির যধ্যে যে বর্ণগত ব্যবধান রহিয়াছে তাহাই 
বুঝিতে হইবে । বামন পুরাণের চতুর্দশাধ্ায়ে স্বকেশী 
নামক রাক্ষস শ্রেষ্টের নিকট: পুজ্যপাদ মহর্িগণ সদা 
চারের লক্ষণ ও ফলশ্ররতি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন। করিয়াছেন 
তাহার সহিত. মনুক্ত সদাচারের মূলগত বিশেষ কোন 
পার্থক্য লক্ষিত হয় না, বরৎ উজ্য়ের মধ্যে যথে& এঁক্যই 
বর্তমান । অন্যান্য মংহিতাকান্দগণও যে, সদাচারের 

লক্ষণ সম্বন্ধে মনু হইতে ভিন্ন মতাবলম্বী নহেন তাহ! 
নির্ধারণ করাও বোধ হয় আয়াম সাধ্য নহে! অতএব 

মনৃক্ত সদাচারকেই আর্য জাতি প্রক্কৃতীচার বলাতে 
আপতির কারণ দৃ্ী হয় না। এখন দেখ। আবশাক 
সেউ *দাগারের লক্ষণ কোন্ ষময়ে নির্দি হইয়াছিল 
এৰং কোন্ কোন্ স্থান নিলামীয়া তাহার বশবভা 

ছিলন। ব্রঙ্গাবর্ত গ্রদেশে বংশানুক্রমে যে আচার 

গরচলিত, তাহাই যখন সদাচার শব্দে উক্ত হইয়াছে (২) 
তখন ইহা সৃতরাংই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এ 

(১) তম্মিন দেশে (ব্রহ্গাবর্তে ) ধ আচার: বিটি টি 
বর্ণানাৎ সাস্তরালানাৎ স সদাচাঁর উচ্যতে ॥ 

€২) ব্রদ্ধাবর্ত-প্রদেশ-প্রচলিত আচার ব্যবহারই থে কেন চি 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে "ব্রহ্ধাবর্ত শব সমালোচন স্থলে তাহ! বিবে- 
চিত হইবে। 
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প্রদেশে আধ্যগণের অধিবাস হইবার পর হইতে কতিপক্র 
পুরুষ (জেনারেসান) পধ্যন্ত কতকগুলি ব্যবহার 
স্থলত? অপরিবর্তিত অবস্থায় চলিয়া আনিয়াছিল, উত্তর 

কালে ততৎসমন্তই সদাচার শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। 
অতএব যখন দৃ& হইতেছে যে, সদাচার নিচয় আর্ধ্যগণের 
ব্রক্মাবর্তে আসিবার বহু পরে তন্নামে অভিহিত হইয়াষ্ছে 
এবৎ সেই সর্দাচারের বশবত্রী জনগণই আর্য নাষে 
কথিত হইয়াছেন, তখন এরূপ বলা অযৌক্তিক নহে যে, 
আর্যগণের ব্রন্মাবর্ত প্রদেশে আমিবার পূর্বে এ নান 
(আধ্য নাম) ছিল ন1; প্রত্যুত উক্ত প্রদেশে আমি- 
বারও বন্ছু পরে তাহারা আর্ধ নামে সংজ্ভিত হইয়াছেন । 

অপর ভগবান্ মন্থু ভারতীয় বেদমিরত ব্রাহ্ষণ | 

বেদ ভইতেই সমস্ত অদাচার অনুস্যত হইগ়্াছে। 
পশ্চাৎ উপপন্ন হইবে, দেই বেদের স্ক,রণ বা আবির্ভাৰ 
্রন্গাবর্তে হইয়াছিল। অতএব আধ্য পূর্ব পুরুষগণেনর 

ব্রহ্মাবর্তে অবস্থিতির পরে শদাচারের জন্ম । যখন 

সেই সদাচারের বশবর্তিগণই আধ্য, তখন এইরূপ 
নির্ধারণই যুক্তিঙ্গত যে, ব্রক্ষাবর্তে অবস্থিতির পর 
হইতেই আধ্য উপাধি পরিগৃহীত হইয়াছিল। 
অতঃপর আর্ধ্য শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধান কর! 

যাইতেছে। আধ্য শব্দের বতপত্তি 'লইয়া "নেক মন্জ 
তেদ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ম্যাকৃস্যুলারের অনুবর্তী হইয়! 
অনেকে অনুমান করেন গ্রীক্, ল্যাটীন প্রভৃতি ইউ- 
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রোপীয় বন্থ ভাধায় বিদ্যমান কর্ষণার্থক অর. ধাতু হইতে 
আধ্ধ্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । তাহাদের মতে ভারতীয় 

আধ্যগণের এবং ইদানীন্তন ইউরোপীয় স্থুসভা জাতি 
নিচয়ের আদিপুরুষগণ যখন মধ্যএসিয়ার স্থান বিশেষে(১' 
একত্র (এক পরিধাররূপে) ছিলেন তখন হইতেই 
কৃষিকাধ্েরে সূত্রপাত হয় , স্থতরাৎ বিভিপ্ন বংশরূপে 

বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিধার পরেও তাহাদের মধে। 

একত্রাবস্থানকাল-ব্যবহ্গত অন্যান্য বছ শন্দের হ্যাক 
রুষিবোধক অর শব্দটী প্রচলিত ছিল এবৎ অদ্যাঁপি 

পথক্ পুথক্ জাতির ভাষা কালক্রমে পুথক্ পথক্ 
আকুতি ধারণ করা সত্তেও এ শক্টী এ সমস্ত 

জাতির ভাষায় কর্ষণবোধক ধাতুরূপে অবস্থিতি করি- 

তেছে। এই যুক্তি তাদ্বশ সমীচীন বোধ হয় না 
কেনন। তাহা হইলে ভারতীয় আর্ধাগণের ব্যবহৃত সংস্কৃত 
ভাষায় ও কর্ধশার্থক অর ধাতু বিদামান থাকিত। কিন্তু 

কর্ষণার্থক দুনে থাকুক অর. ধাতুই আদে সংস্কৃত ভাষায় 

বিদ্যমান নাই। তবে আধ্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়। 
কষিকার্ধয ছারাই প্রথমে জীবনধারণ আরম্ত করেন, এই 
যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্ধাশব্দ কর্ষণার্থক অর ধাতু 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এক্প সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। 
বড় যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কাহারও কাহারও মতে 

২স্কৃতে বৈশ্য বোধক যে অর্যয শব্দ বিদ্যমান আছে, 
(১) পণ্চাৎ লিখিত হইতেছে। 28 
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তাহার উত্তর. প্রতায় বিশেষ দ্বার আর্ধ্য শব্দ সিদ্ধ 
হইয়াছে। বৈশ্যগণ কৃষিব্যবসায়ী সুতরাং এইরূপ 
নিস্পাদনেও আর্ধ্যশব্দ কৃষিব্যবসায়ী অর্থেই পয়ুক্ত 
হয়। কিন্তু এ অনুমান ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। 

কেননা অর্ধ্য শব্দে যদি বৈশ্য না বুঝাইয়া সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধেই কৃষ্যুপজীবী বুক্বাইত, তাহা হইলেও না হয় 
ঝিতাম, আর্যগণ সকলেই যখন প্রথমে কৃষি ব্যবসায়ী 

ছিলেন তখন অর্ধ্য বলিতে তাহাদের সকলকেই বুঝাই- 
তেছে। কিন্তু অর্ধ্য,শব্দ তাহা না বুঝাইয়া মাজ বৈশ্য 
বুঝাইতেছে। বৈশ্যের কর্তবা একমাত্র কষিকা্ষ্য নয়, 
উহ! বু-কর্তব্যর মধ্যে অন্যতম (১)। সুুতরাহ অর্ধ্যশব্চ 

কৃষি ব্যবসায়ীরূপ সমগ্র আদিম আর্যজাতিবোধক না 

হইয়া আধ্যজাতি নিচয়ের অন্যতম একমাব্র বৈশা- 
বোধকই হইতেছে। অতএব যুক্তিতঃ অর্ধ্য শব্দ হইতেও 
আর্ধ্য শব্দ সিদ্ধ হইতেছে ন1। 

হস্কত ভাষায় জ্ঞানার্ক খ ধাতু আছে। উহার 

উত্তর ষৎপ্রত্যর করিয়া নিপাতনে আধ্য শব্দ সিদ্ধ 

হইতে পারে। এস্থলে নিপাতন বলিয়। যর্দি আপত্তি 
পথ পিউ পা শাশ্বত ১৯ পপি ক পা পয পাপা ও জাত ৬৯ পাপী ৯ পি পাপী? পভ এ: লা সী পপ ৮৫৪ সাজা পপ আবী 

১) পশৃলাং রক্ষণং দানমিজ্যধযয়ন ম্ব্চে। 
বণিকৃ পথৎ কুসীদর্চ বৈশ্যক্ত কৃষিমেৰচ ॥ 

মন্ধু ১৯৭ 

ক) কৃষিগোরক্ষ্যবাণিঙ্গ্যৎ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজং। 

ভগবদগীতা, ১৮; অধ্যায়, ৪৪. স্লোকের পূর্ববাদ্ধ 



আর্ধ্জীবন । 

করা যায়, সে আপত্তি নিতান্ত দুর্বল হয়, কেননা বহু 
প্রয়োজনীয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে । ব্যাকরণে। 
যাহার সামান্য রূপ জ্ঞান আছে তিনিও 'নিপাতন 
নিম্পন্ন অনেক প্রয়োর্জনীয় শব্দের মামোল্লেখ করিতে 
পারিবেন। এরূপ অনুমানের মূলে প্রক্কি হেতৃও বি 
মান আছে। ইহ] এককপ সর্ধবাদিসম্মত ত্য ঘষে. 
আধ্যগণই প্রায় অধিকাংশ বিষয়ে জগতের শিক্ষ। 
গুরু । তীহারা জ্ঞানের উৎসরিশেষ ছিলেন। তাহ 
দের হৃদয়কন্দর হইতে যে সমস্ত জ্বান-রাশি উং- 

সারিত হইয়াছিল 'জগৎ আগ্রহ্থের সহিত তাহা পান 
করিয়! তৃপ্ত হইয়াছে। : ইন্উরোপীয় ইদানীন্তন সুসত্য 
দেশ নিচয়ের কথা দূরে থাকুক্, মিসর এবৎ গ্রীসাদি 
প্রাচীনতম সত্য দেশ সমস্তও বিদ্যা, এবং জ্ঞান সন্বন্ধে 
ভারতের বয়ঃ ফনিষ্ঠ| ভগিনী । অতএব আধ্যগণই যখন 
জগতের জ্ঞানদাতা তখন জ্ঞানার্থক থ ধাতু হইতে 
আর্ধ্য শব্দের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে। 
অধুনাতন লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখক দিগের মধ্যে অনেকে 

আর্ধ্য উপাধি সুধু ভারতীয় -আর্ধ্যগণ সন্বঙ্ধেই সীম্মা- 
বদ্ধ ন] রাখিয়। ইংরেজ, ফরাসি, জর্ন্মান্ গ্রভৃতি আধুনিক 
স্থমভ্য জাতিনিচয়কেও প্রদান . করিয়া থাফেন। উক্ত 
জাতি সমস্তের এবং ভারতীয় আর্ধ্যগণের পূর্বপুরুষ 
গণ একই বিশাল জাতি হইতে উৎপণ, ইহাই তাহাদের 

এরূপ একই উপাধি প্রদানের, নিদান। কিন্তু উপরে 



উপরক্রমণিকা ১২ 

ধে লমস্ত প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্বারা বিলক্ষণ রূপে 
নিণাঁত হইয়াছে যে, আর্য উপাধি ভারতীয় আর্যগণের 
পূর্ব পুরুষদিগের ভারতে প্রবেশের বহু পরে স্্ এবং 
গৃহীত হইয়াছে। স্ৃতরাৎ ইহাদের ভারতে প্রবেশের 
পর্ব হইতে যে সমস্ত জাতি বিভিন্ন দেশে গমন করি 
গাছেন, এ উপাধি তৎসমস্ত জাতীয় দিগকে প্রদান কর 

ঘুক্তবিরুদ্ধ হয়। অতএব আমরা আর্ধা উপাধি সুধু 
ভারতীয় আর্য অর্থাৎ হিন্দু অর্থেই ব্যব্ভার করিব। 

জনস্তর হিন্দু শব্দের মুল নির্ধারণ বরা আবশ্যক. 

আর্স শব্দের নায় হিন্দু শব্দের বুুৎপত্তি লইয়া 
€ মতভেদ দৃপ্ত ছু! মেরুতন্জের ভ্রয়োবিহশ প্রকাশে 
“গীনদ দুঘয়ত্যেব হিন্দুরিতুচাতে পরিয়ে এইকপ উক্ত 
£ই়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ অন্দুমিত ভয় যে, যাঞ্চার। 
চীন অর্থাৎ অসদাগার-ব্যবহার-পরায়ণ জাতীঘ দিগকে 

দধশীয় বা অপাঁংজ্েয় মনেকরেন উাহছারাই হিন্দু । পণ্ডিত 
প্রবর ভীযুক্ত অক্ষয় কুমার দততজ স্বীয় সুধিখ্যাত ভার়ত- 
যায় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে মেরু তস্ত্রোক্ত 
? শ্লোকের শেঘাংশে বর্ণিত ইৎরেজ, লণ্ড (লগুন,) 
কিরিঙ্গি প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে এ তন্ত্র ষে নিতান্ত আধুনিক 
তাহাই অবধারিত করিয়াছেন, এব অন্যান্থা বছ পগ্ডিতের 
যায় “ হিন্দু), শব্দকে “সিন্ধু, .শবজাত বলিয়া নির্দেশ 
রিয়াছেন। এইরপ নির্ধারণের বিশিঃ হেতুও আছে। 



৯৪ আধ্যজীবন ? 

তারতীয় আর্ধ্যগণ একটী প্রকাণ্ড আদিম জাতি হইতে 
বহির্গত শাখা বিশেষ। এমুল জাতির আদিম স্থান 
আসিয়া খণ্ডের মধ্যভাগসংস্থিত “বেলুর্তাগ,ও মুস্তাগ 
পর্বতের পশ্চিমাবস্থ ও আমু নদীর প্রশ্ববণ-সন্নিহিত 
হিমাৰৃত উন্নত-ভূমি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, মানব 
মণ্ডলীর সূতিগৃহ স্বরূপ এ হিমার্ত প্রদেশ হইতে 
ভারতীয় আর্ধাগণের পূর্ব পুরুষেরা দক্ষিণাতি মুখে 
যাত্রা করিয়া ভারতের পশ্চিমোত্তরে প্বহমান সিন্ধু 
নদের. পঞ্চ শাখা-বিধৌত পঞ্ভাব পরদেশে অমুপস্থিত 
হন। প্থমাবস্থিতি-স্থান সিন্ধুপদদেশ নিবন্ধন সিন্ধু 
নাম হইতেই “ হিন্দু), নাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল. 
কেননা অধুষিত স্থানের নামে অধিবাসিদিগের নাম- 
স্থাপনের দৃপ্ান্ত বিরল নহে। তবে যে “ফিদ্ধু, ও 

“ছিন্দু, শব্দদ্বয়ে আক্ৃতিগত পার্থক্য দৃপ্ত হয় তাহা ভাষা- 
স্তরিত হইবার অনিবার্ধ্য পরিণাম । আব্তা নামক পুরা- 
তন পারমসিক ভাষায় যেরূপ স্থলে “হেন্টু, শব্ধ ব্যব- 

্ৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় অবিকল তদ্রুপ স্থলে 
সিন্ধু শব্দ পৃযুক্তআছে। “হপ্ড হেন্দু” ও “অপ্ত সিন্ধু, 
একেরারে একই শব্ঘ। এ দুই ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য 
বছ শব্দও ঠিক একই নিয়মানুযায়ী. পরিবর্তনের অধীন 
হুইন্নাছে। এতদ্বারা পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে সপমাগ 
করিয়াছন যে, “হিন্দু, শব্দ সংস্কৃত “সিন্ধু, শব্দেরই 
অপভ্রঘল এবং এ নাম পারমিক দেশবাসিদিগেরই 



গ্রদত্ত। 
উপরে উল্লিখিত হইয়াছে আর্ধ্যগণ সর্বপৃথমে 

পঞ্জাবে সমুপঙ্থিত হন। কাল ক্রমে বংশবৃদ্ধি 
সহকারে ব্রহ্ষ।বর্ত ও ক্রহ্ষর্ধি নামক প্রদেশদ্বয় এবং তদ- 
নন্তর সমগ্র আর্ধ্যাবর্ড তাহাদের আবাসভূমি হইয়া উঠে । 
রক্ষাবর্ত) ব্রহ্ষর্ষি এবৎ আর্ধ্যাবর্ত তিনটী নামই তাহাদের 
তত্তৎস্থানে অধিবাসের পর প্রদপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের 
অর্থ ঈশ্বর), বেদ এবং তত্ব, এবং আবর্তশব্দের অর্থ চিন্তা । 

এই স্থানেই সর্ব প্রথমে ঈশ্বরচিস্তা এবং বেদ ও তত্ব 
বিদ্যার অনুধ্যান আর্ধ্নৃদয়ে অভ্যুদিত হইয়াছিল। 
কেহ কেহ আবর্ত অর্থ উন্চারণ বলিয়া, এ স্থানে সর্দ্ব 
প্রথমে বেদধ্বনি সমুচ্চারিত হইয়াছিল জন্য এ স্থানের 
পরূপ নামকরণ হইয়াছে অনুমান করেন। আবার 
কেহ কেহ এ শব্দটী ত্রাঙ্গণার্থক ব্রহ্মন্ এবং বাসস্থান বো- 
ধক আব শকযোগে সমুণ্পন্ন বিবেচনা করেন। ইহার! 
বলেন এইস্থানে ব্রাক্মণগণই সর্ববপ্রথমে বাসস্থান নির্ঘারিত 
করেন। এই অনুমান তাদৃশ যুকিঘুক্ত বোধ হয়না, কেনন। 
ধদি'ও ব্রান্মণ জাতিই সর্ব প্রথমে বেদ ও ঈশ্বর জ্ঞানে 
বিভূষিত হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে পরি- 
ত্যাগ করিয়| কেবল মাত্র তাহারাই যে কোন স্থানে বাস- 
স্থান নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। আর বর্ণবিভাগ হুইবার পূর্ব এ স্থান 
অধ্যুষিত হুইয়া থাকিলে “ব্রাক্মণেরাই বাম করেন,) কথ 



১৪ আফাজাৰনা 

অসংলগ্ন হইয়া উঠে, কেননা তখন ব্রাহ্মণাদি নামকরণই 
হয় নাই।. যাছাহউক বেদ ও ঈশ্বর জ্ঞান সর্ধব প্রথমে 
এই স্থানে. অভ্নুদিত হওয়াতেই যে. এই স্থানের নাম 
রঙ্গাবর্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ দৃষ্ 
হয় না। 'ঘে স্থানে বেদ ও ঈশ্বরজ্ঞান সর্ব প্রথমে 
উদ্ভূত হুইয়াছিল সেই স্থান। আর্য্যজাতির অতি আদরের 
স্থান। বিশেষতঃ ষে সকল মহ্র্ষিগণ সেই বেদে ও 
ঈশ্বর জ্ঞানে বিভূষিত হইয়া সর্বপ্রথম জগদগ্ুরুর পনির 
আনে লমাশীন হইয়াছিলেন, মেই সকল মহাত্মগণ 
ঘে আর্ধ্যজাতির অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহের 
কারণ নাই। সুতরাং তাহাদের অবলম্িত আচার ব্যব- 
হারাদি ও আধ্যজাতির অর্বথা অনুকরণীয়! বোধ হয় 
এই জন্যই এ ব্রঙ্গাবর্ত গ্রাদেশে পারম্পর্দ্য-ক্রমাগত 

আচারই যথার্থ সদাচার,, এইরূপ উক্ত হইয়াছে 

শাস্ত্রে এই পবিত্র ভূভাগ পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও 
দ্বশদ্ধতী নদীয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়। কীর্ভিত হ্ই'- 

য়াছে (১)। সরস্বতী এখন অস্তহিতি এবং দুশদ্বতী কাগার 

লাষে খাত হইয়াছে। রচ্ষাবর্ত অধুনাত তন দিল্লীর নুনা- 

ধিক একশত মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। অনন্তর 
'্রক্র্ষি, গ্রদেশ। এই স্থানে খধিগণ ঈশ্বর, বেদ কিৎবা 

(শপ শী পপ পা শশা পক পাস মনল 

১। সরশ্বতী দৃশদ্বত্যো্দেবনদেযোধদন্্রং | 

তং দেবনির্দিতং দেশং ্ধাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥ 

7. অন্ুহ। ১৭ 

কপি চান ৯০ শর 



উপক্রমণিক! । চির ১৫ 

পরমার্থতত্্ চিন্তনে নিরত থাকিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ 
ইহা এরূপ গৌরবার্হ এবং শ্রদ্ধাকর্ষি নায়ে সজ্জিত 
হইয়! থাকিবে । কুরুক্ষেত্র, মংস্য, পঞ্চাল (কান্কুক্জ) 
এবং শুরসেন (মথ্রা) এই চারি প্রদেশাত্মক বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ “ক্রন্ষর্ষি, নামে অভিহিত ছিল (১) অধুনা! পৃত- 
সলিল! জাহ্বী এবং এ“ুন্দর তট শালিনী,, যমুনা যে 

স্ববিস্তুত ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা নির্ধারিত করিতেছে, 
উত্তর বিহার সমেত সমগ্র সেই ভাগই প্রাগুক্ত গ্রদেশ- 
চহৃগ্য়মযন্িত এত্রন্ষর্ষি,, দেশ। “ক্রহ্ষর্ষি দেশ, অধু 
ঘিত হইলেও যখন আর্ধাগণ দেখিতে পাইলেন ঙাহাদের 

বদ্ধিষ্ট বংশ পরম্পরার স্থান-সন্কুলন হইয়া উঠিলনা, 
তখন পূর্বদিকে সুবিশাল বন্কসাগরের ফেণিল উপকূল, 
পশ্চিসে সৌনরাষট্র প্রায়োদীপের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত 
বিধৌতকারী আরব সমুদ্রের অনতিগ্রমর শাখায়, 
উত্তরে হিমমগ্ডিত প্রটিকশুত্র পর্বতরাজ হিমালয় এব 

দক্ষিণে নানাবিধ ওষধিসমন্থিত স্ৃবিশাল্ বিদ্ধযাচল, এই 
চতুঃনীম।বেষ্টিত বহ্যায়ত স্ভুভাগ ব্যাপিয়া আপনাদের 
্রধিবাস স্থান নির্ধারিত এবং আপনাদের নামের 
অনুমারী করিয়া এই ভূভাগকে “আধ্যাধর্ড, অর্থাৎ আর্য 

৭ 
শা পটার এপার ৯৯ ওত আটা লি, পপ উপ 

১। কুরু ক্ষেত্রুঞ্ বতন্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শ্রসেনকাঃ। 

এষ রন্ষর্ধি দেশো বৈ ব্রহ্ধাবর্তীদনস্তরঃ ॥ 

মধু ২1 ১৯ 

পপ পাশা পা 



১৬ আর্ধটজীবন । 

গণের বাসস্থান নামে আখ্যাত করিলেন (১)। অভিধান- 
কার ধীমান অমর সিংহ ও আর্ধাবর্তকে বিন্ধ্য ও হিমাল- 
য়ের মধ্যবর্তী বলিয়া স্বকীয়,জুবিখ্যাত কোষগ্রচ্ছে উল্লেখ 
করিয়াছেন (২)।: 

কালক্রমে যখন আর্ধ্যাবর্ডেও স্থানসন্কূলন হইলন।, 
তখন নিয়ম করা হইল, যে যে ভূখণ্ডে কুষণসার নামক ম্বগ 
স্মভাবতঃ বিচরণ করিয়! থাকে, সেই সেই স্থান যজ্ঞের 
উপযুক্ত বিধায় আর্ধাগণের বাসের যোগ্য, তদেতর স্থান 
ম্চ্ছদেশ 'ুতরাৎ তাহাদের বাসের অযোগ্য (৩) । 

কুষ্ণসার ম্বগের মেধ তাহাদের যজ্জে বাবহৃত হইত কি না 
বলা যায় ন।, ক্বিন্ত উহার অজিন (চন্্ম ) যে পবিজ্র জ্ঞানে 
উপনয়ন কালে আচার্ধা, মাণবক অর্থাৎ উপনীত বালক 
কে পরিধান করাইয়া দিতেন, সামবেদি উপনয়ন মন্ত্র 
তাঁহা-জ্ৰাত হওয়া যায় (৪) স্ছলাস্তরে রে কৃষ্ণসারচর্শোর 

হি ৩: কপ পাইপ ৬৯৭ ৭০ ৫ শর পা ০০৫ পপ উস সা পা পাও বপন এজ বউ ৮: পপ 

১। আসমুদ্াত্ বৈ পূর্ব দাসমুদ্রা্ত, পশ্চিমাৎ । 
তয়োরেবাস্তরৎ শির্ষ্যোরার্ধাবর্তৎ বিছুবু্ধাঃ ॥ 

মনু ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক। 

২), আর্ধাবর্তঃ পুণ্যতৃমিমধ্যৎ বিশ্ব্যহিমালয়োঃ । 
| অমরকোষ। 

(৩) কষ্*সারজ্য চরতি মৃগো ত্র অভাবতঃ। 
সজ্জেয়ে যক্ীয়ো দেশো যেচ্ছদেশ স্ততঃ পরঃ | 

অন ২৩ | 

(৪) ততো দজোপবীত, কৃষণসারাজির্দপহিতং গ্যাচার্ধে। 

মাণবকং পরিধাঁপয্নেখ। সর্ব সৎকর্খবপদ্ধতি। 



উপক্রমণিকা। ১৭ 

উত্তরীয় পরিধানের বিধান দৃ্ই হয় (১)। বোধ 
হয় এই সমস্ত কারণেই, কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশ 
আধ্্যগণের বাপযোগ্য বলিয়া কীর্তিত হইয়া 
ছিল। অনস্তর যখন দৃঃ হইল, স্থানসম্বন্ধে ফতই কেন 
নিয়ম নির্দেশ না করুন্, কোন নিয়মই চিরস্থায়ী থাকিতে 
পারে নী, তখন এমন কোন বিধান করা আবশাক 

হইল যে, তাহাতে কোন কালেও স্থানের সন্থীর্ণত।- 

জনিত অস্থুবিধা সহা করিতে না হয়। তখন বিধান কর। 

হইল, শান্ত্রোচিত সংক্রিয়া-সম্পন্ন হইয়া আর্্যগণ 
সথেচ্ছস্থানে বাস করিতে পারিবেন । এইরূপে ভর 
কালে আধ্যগণের বাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম 

রহিল না। ভতঃপর যদিও স্থলবিশেষে স্থানের দোস 

গুণ বিবেচনার উল্লেখ দু হয়, তথাপি বক্ষামাণ প্রবন্ধের স- 

ছিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহ হউক, আর্্যগণ যতই 
কেন দুরদেশব্যাপ্ত হইয়া না পড়,ন্, আর্ধ্যাবর্তে অবস্থান 
মী যেক্তাহাদের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইয়া ছিল 
বং সেই দেশ যে তজ্জন্যই পৃশ্যভূমি বলিয়া উল্লিখিত হই. 

মাছে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই আধ্্যাবর্ত অতিরমণীয় স্থান 
প্রক্কতির ভাগ্ডারে যে কিছু মনোরম সামগ্রী ছিল, বিধাতা 
সৃহত্তে বাছিয়! লইয়া তাহা ইছা'র অঙ্গ-সৌষ্ঠবে বিনান্ত 
করিয়াছেন। ইহার কোথাও -গগণম্পশা তুষার-ম্ডিত 

সক লা শী পা জা ক পরান 

0১) কার্ষ রৌরবা্তানি চর্থানি ব্রদ্ষচারিণঃ। 
মন্থ ২৪১ 



১৮ আর্ধ্যজীরন |]. 

শৈলরাজি, ক্লোথাও কলনাদিনী স্ুদুরগামিনী আোতস্বতী, 
কোথাও নানার্ক্ষ-পরিশোভিত-সুরম্য অরণ্যানী, আবার 

কোথাও শামল-দুর্ব্ধা-দল-পরিশোভিত সুবিষ্তীর্ণ সমতল- 

ভুমি, এইরূপ স্বভাব বৈচিত্রে আর্ধ্যাবর্ত পুষ্িবীর নন্দন: 
কানন। আবার সুখ দৃশাশোভায় ই ইহার ভাব-বৈচিত্র 
পর্যবসিত হয় নাই। নদী-মাতৃকতা নিবন্ধন ইহা শস্ত- 
সম্পত্তিতে ও অদ্বিতীয় । যাহার মিসরকে পৃথিপী 

শস্য ভাণ্ডার আখ্য। প্রদাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা যদি 

ভারতের, বিশেষতঃ আর্ষযাবর্ডের, শন্ত-শালিতার বিষয় 

অবগত থারিতেন, তাহা হইলে মিসরকে এ গৌরবা 

উপাধি হইতে বঞ্চিত করিয়া একমাত্র আর্ার্তীকেই 

উহা প্রদান না করুন্, আর্ধ্যাবর্তকে যে উহার অংশভাগী ৰ 
রিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈদৃশ উর্বর ভূখণ্ডে সৎস্থিত 

হুইয়া আর্ম্যগণ অল্লায়াসেই প্রচুর ফল শস্ত ষঞ্চয়ে সুখে 
কালাতিপাত করিতত লাগিলেন । আহীর্ধ্য চিন্তা তাষটা- 

দিগকে অল্পই বিব্রত করিতে মর্থ হইল । মনুষা মনের 
প্রর্ৃতিই এই যে, উহ] কখনই নিশ্চই থাকিতে পারে না, 
এক বিষয় ন এক বিষয় চিন্তা করিবেই করিবে। এমন 
কি সুফুপ্তি সময়ে পর্যাস্ত উহ্থার কার্ধ্য স্থগিত হয় না । তবে 
বিনা নিদ্রার পাতা নিবন্ধন তৎকাঁলে চিন্তিত বিষয় 
নিচয়ের ভাব, হৃদয়ে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কনে, সমর্থ হয় ন। | 
এই চিস্তীপ্রবণ মানব-মনের. যাবতীয় চিন্তা-মধ্যে আহার 
সম্বন্ধীয় চিত্ত! সর্বপ্রধান। ' উহ] যেমন মনুষ্যকে অভি- 



উপক্রেমণ্ক্ষা । ১৯. 

ত করিতে সমর্থ, বোধ হয় তবন্য কোন বিষয়ক চিন্তাই 
ততদূর নছে। (১) সতরাৎ যেে পরিমাণে, দেই চিস্তায় 
অভিভূত হইবে, মে সেই পরিমাণে বিষয়াস্তরচিস্তনে অল্প 
অবসর পাইবে, এবং যে যে পরিমাণে সেই চিন্তা হইতে 
মুক্ত থাকিবে, সে সেই পরিমাণে বিষয্াস্তরে মনোনিকে 
শের অবকাশ পাইবে । এমত স্থলে আহার্ষ্য চিন্তায় 
অনভিষ্ভূত আধ্যগণ যে বিষয়ান্তরে মনকে সমধিক প্রধা- 

'বিত করিবেন ইহা! স্বতাবতঃই উপলব্ধি হয়। ইতিপূর্নের 
রে খিত হইয়াছে, ভারতে বিশেষতঃ আধ্যাবর্তে গ্রকৃতির 
শর নৈপুণোর একশেষ প্রকর্সিত হুইয়াছে। স্তরাৎ 

৯ ৬০০ পপ "সক রি জা 

কথিত আছে কথিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে কোন পশ্তিতই কোন কা 
কবিত্বে পরাজিত করিতে না পারিয়্া অবশেষে হার সহধর্দিশীর টা 
সকলে একবাক্যে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এহে ভদ্রে! আপনার 

সামী অদ্য রাজ সভা গমন করিবার পুর্যে আপনি হি আমাদের 

হিতের জন্য অনুগ্রহ করি তাহাকে বলেন যে, অদ্য গৃহে অন্নের 

সংস্থান নাই, তাঁহাহইলে আমবা একান্ত বাধিত হহী। ১, পর্ডিও 
মণ্ডলীর এইরূপ করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তিনি তদ্রপই, করিতে 
সম্মত হইলেন, এবং ষথাসমষে প্রার্থনাশ্বরূপ কাধযাও করিলেন । 

কালিদাস নিষ্সমিত সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন 
সে দিন আর পূর্বের ন্যায় চমতৎ্কারিণী প্রতিভ প্রদর্শন করিয়া পঞ্ডিত 
মগুলীকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ বিক্রমাদিত; 
কালিদাসকে এই অচিস্তিত ও ঘদৃষ্টপুক্ম পরাভবের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন কালিদাস বপিলেন, "অন্ন চিন্তা চমত্কারে কাতবে 
কবিতা কুতঃ? অর্থাৎ অন্ন চিন্তায় অভিভূত ব্যক্তিতে কবিতার 
স্করণ কোথা হইতে 'হইবে 1)) 
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আার্ধ্য-চক্ষ, এবইউারধ্য-হৃদয় তাহারই, প্রতি সতৃষ্ণ ভাবে 
্ব্ি হল | সে সুদূর শ্রাচীনকাল জাতীয় জীবনের 
বাদ্য লী তখন ঘরলতাই মনের স্বাভাবিক 
ভূষণ ছিল, কুটিজতার খুন্তম্পর্শী সুক্ষ দৃষ্টি তখনও হৃদয়ে 
স্থান'লাতে সমর্থ হয় নাই। সপল-স্ৃদয় স্বভাবতঃ ধর্- 

1৫০০০ পপ বাহরপসনাগাননবা উজার 

প্রবণ | উছা ধর্দের ৃ্মানুসক্্ তত্বে অধিরোহণ 
করিতে অক্ষম হইলেও, ইতত্ততঃপ্রসারিত ফী, 
বছিরাবরণেই ধর্মের মুর্তি বিলিখিত দর্শনকরে (১)। এ 
রূপে চতুর্দিকে ধর্মমভাব নিরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ক 
ও অলক্ষিতরূপে, জীবনের কর্তব্যাবলীর সহিত ধর্ম্ম ভাব 
সি হইয়া যায়। সুতরাং অধিকাংশ কার্য সম্পা- 

দ্নের সময়ই উহ। ধর্ম্য কি তদ্ধিগর্িত তাহা বিবেচিত 

এবং তদনুসারে উহা! অনুস্থত বা পরিত্যক্ত ভউয়: 
থাকে। . ত্বাধ্য জীবনের কর্তব্যাবলীতে ধর্দ্মের 
আধিপত্য এমনি পরিলক্ষিত হয় যে, ধর্ন্মের পবিত্র নাম 

স্মরণ ব্যতীত ট্াহাদের একটী কার্যও খনুষ্ঠিত হইত কি 

ন|সন্দেহ। যেকোন কার্ধ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হইত, অমনি তাহা ধর্মে দোহাই দিয়া কর্তব্য শ্রেণীতে 
নিবি এবং যাহা; অকর্তব্য বৃলিয়া অবধারিত হইত, 
তাহাও ষেই ধর্মেরই দোহাই দিয়। অকর্তব্য শ্রেণীর অন্তু 
নিবি করা হইত). এইরূপে, আর্য জীবনে ধর্ঘম ও কার্ধ্য 
এমনই সম্বদ্ধ হইয়া গিয়াছে হে; ধর্ম হইতে. কার্ধ্যকে ব 
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(৯) _ ধর স্ষীয় বিবরণ যথাম্ঘালে বিবৃত হইবে। 
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কার্ধয হইতে ধর্ন্েকে পুথক্ করিবার উপায় নাই। আবার 

এই কর্তব্যাকর্তব্য ধর্্মাধন্ন যথাযথরূপে পৃতিপালিত 
হয়, এই জন্য নানাবিধ পুরস্কার তিরস্কার এবৎ স্বর্গ 
নরক পৃকল্লিত হুইয়াছে। এইক্ন্প কল্পনা যে স্বাভাবিক; 
পথিবীর সমস্ত দেশের বালোোতিহাসই তাহা প্রমাণ 
করে। তবে জীবনের পত্যেক কার্ধোই যে ধর্মের এই 
ন্ূপ আধিপত্য, তাহা ভারতে যেমন অধিক পরিমাণ 
দু হয়, অন্য কোন দেশে তদ্রুপ নছে। ভারতের 
নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের এবং ভূমির উর্ব্ররতার আধিকাই 
যে এইরূপ অধিকতর ধর্মভাবপবশতার নিদান, তাহা 

পূর্বেই উপপন্ন হইয়াছে । বোধ হয় আর্যগণ ইহাও 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়ছিলেন,। যে ধশ্ম যখন মন্ুষোর 

স্বাভাবিক সম্পত্তি, বিশেষতঃ সমস্ত জগৎ যখন এক 

বাক্যে ধর্মকেই জীবনের একমাত্র না হউক, প্রধানতম 
নক্ষা মনে করে, তখন, যে শামনের ভিত্তি সেই ধর্মের 
উপর সংস্থাপিত হইবে, মেই শামন অবশ্য অধিকতর 

ফলোপধায়ক হইবে এবং তাহার স্থায়িত্ব ও জীবনান্ত 
পর্য্যত্ত রহিবে। ফলতঃ, এইরূপ কোন সাধুভাব দ্বার! 
পরিচালিত না হইলে কখনই জনহিতৈধী শাস্ত্রকার 
গণ এত যত্বু করিয়া ধর্ম ও কার্ধ্যের গাড়মিশ্রণের 
পৃয্নাসী হইতেন না। যাহাহউক, তাহাদর অবলম্থিত 
কার্য ও ধশ্মতাব যিশ্রণের পদ্ধতি দ্বিবিধ | যাহ! 

কর্তবা, ধশ্ম বিধান তাহার উৎসাহ দাতা, আর 
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যাহ! অকর্তব।, ধর্মম- সি তাহার প্রা | পথমটী 

টপ | ৮ স্থলে চাঞিরগী লি 

উদ্দেশ্যে উৎকৃ আহাধ্য পাঁনীয়াদি প্রাপ্তিরূপ এঁহিক 
সুখ এবং অনন্ত স্ুখ-ধাম বৈকুঠে বাসাদিরূপ পার- 
লৌকিক সুখ প্রভৃতি অশেষবিধ ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ হইয়া- 
ছে এবং নিধ ভঁক বিধিস্থলে কার্ষ্ের দৃষ্যতা ও অকরণীয়ত। 

বদ্ধমূল করিবার জন্য ত্দ্রপ পুত্র-নাশ বিত্ক্ষয়াদি রূপ 

এহিক দুঃখ এবং ঘোর-দুঃখ-সযাকুল নরক বাসাদি রূপ 
পাঁরলৌকিক অশেষ বিধ দৌোষশ্রতি প্রকটিত হইয়াছে । 

তন্বী মনীষিদিগকে এ লমণ্ত কল্পনার আবরণ তেদ ক- 
রিয়া মূলে অবতরণ করিতে হয়। তাহা না করিলে কোন 
কূপ কল্পনা বাস্তবিক উদ্দেশ্য যে কি ছিল তাহ] বুঝি- 
বার স্টউপায় নাই! 

, লেখকের লেখনী মাধারণত? লিখিতব্য বিষয়কে কিছু 
অতিরঞ্জিত করিয়! থাকে । মানব মন শ্বভাবতঃই কিছু 
অতিরঞ্জন-প্রিয়। উচ্থা প্রক্কৃত দত্যের গাত্রেও কিছু 
বর্ণনুর লাবণ্য দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে সেইরূপ 

বর্ণনচ্ছটা একেবারেই নাই, দেখানে যে সত্য নিহিত 
থাকে, তাহা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই আগ্রহের সহিত 
গ্রহণ করিয়া! থাকে। বাস্বিকই জগৎ কিছু তম- 
প্রত্যয়ের পক্ষপাতী ।. ব্যাকরণ, ছুইয়ের মধ্যে একের 

'উতকর্ধাপকর্ষ নির্ধীরণ স্থলে “তর, ও বহুর মধ্যে একের 
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উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ধারণ স্থলে “তম, প্রতায় হইয়া থাকে 
যে ঝাকো তর প্রতায়ান্ত শব্খ থাকে, লোকে তাহা যত 

আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে, তম, প্রতায়াস্ত বাক্য সকল 
তদপেক্ষ। বন্গুণ আগ্রহের সহিত শ্রবগ করিয়া থাকে। 
ইংরেজীতে যাহাকে “সুপার লেটিব,» ধলে, আমর! অন্য 
কোন উপযুক্ত নাম না পাইয়া তাহাকেই “তম প্রতায়ান্ত, 
শে, বর্ণনা করিলায়। - এই সুপার লেটিব প্রিয়তা কি 
গ্রন্থে, কি জামান্য পত্রিকাতে, কি বাক্কালাপে, পি 
সর্ তায় সর্কত্রই দৃ্র হইয়। থাকে। বুদ্ধিমান জনগণ 
নর্ধত্রই এরূপ অতিরঞ্নের ভিতর হইতে প্রকৃত সত 
পাছ্য়ি। লইয়া! থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের, বিষয় এই য়ে, 
/ঘ টা লেটিব, আমরা সর্ধদ। ব্যবহৃত দেখিয়াও বিরক্ত 

॥, তাহাই মুদি প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাই, তবেই 
রি শাক্সগুলির চৌদ্দ; পুরুষ উদ্ধার করিতে বমি। 
হখন,যেন আমলা একেবারে মত্যের তুলাদণ্ড হস্তে 
সর্িয়। সকল কথ। মাপিয়। লইতে বসি । ত্য বটে, 
মে শাস্ত্র দ্বারা সমাজ শামিত হইবে, যাহার আরে 
মমাজতরু গ্রতিপালিত হইবে, তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন- 
প্রশ্তা স্থান লা করিলে তন্ারা যত নিষ্ের আশঙ্কা 
আছে, অন্ত কোন পুম্ত্রাকেবা. পৃত্রিকাতে এরূপ থাকিলে 
তত অ্বনিগ্ের কারণ নাই।, কিন্তূ তাই বলিয়া ফি 

আমাদের বিস্কৃত হওয়া, উচিত .যে, মনুষ্য. মনের তৃষ্ণাই 
অতিরঞ্জনের “দিকে? যদি শান্ত্রকারগণ একেবারে 
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অতিরঞনের আশ্রয় গ্রহণ না করিতেন, তবে কয়জন 
লোকে তাহা আগ্রছের' দহিত পাঠ বা গ্রহণ করিত? 
এই জঙন্তা শান্ত্রাদিতে সুপার, লেটিবের বাহুল্য দেখিলেও 
একেবারে রাগান্ধ হইয়া তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ ন! 
করিয়। যুক্তি? আশ্রয়ে তাহ। হইতে প্রকৃত তত্ব বাহির 
করিয়া লইবার নিমিত্ত যাত্তবিক হওয়া সকলেরই কর্তব্য । 
বাস্তবিক যুক্তিই প্রক্কত তত্বান্বেষণে প্রধানতম সহায়। 

শাস্তরূপ সুগন্ধি কুম্ুম নিচয় হইতে তত্বরূপ মধু সংগ্রভে 
যুক্তিই স্থনিপুণ ভ্রমর । এই জন্যই পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ 
রূহস্পতি যুক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন স্থলে কহিয়াছেন 
যুক্তিহীন বিচারে ধন্ম নাশ হয় (১).। 

অনেকে হিন্দু শাস্ত্রের দোষ কীর্তন স্থলে বলিয়! 
থাকেন --শাস্ত্রোক্ত ফলাফল কখনই প্রতাক্ষ হয় না; 
যাহা! প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার শামন মানিয়! চলিবার কোন 

হেতু নাই, স্ৃতরাৎ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শনের 
আবশ্যকতা নাই। এই পশ্নের উত্তর স্থলে আমর! 
বলিতে চাই, অনেক স্থলে শান্্োক্ত ফলাফল পতাক্ষ 
হয়না, ইহা ঠিক কথ! । কিন্তু তত্বংস্থলে আমাদের বিবেচন 
করিয়া দেখ। কর্তব্য, যে কার্য্ের ফল দৃ্ হয় না বলিয়া 
আমরা অশ্রদ্ধ| পৃকাশ করি, সেই কার্য বাস্তবিক শাস্ত্রোক্ত 
বিধি মতে স্থুসম্পন্ন হইয়াছে কিনা? যদি তাহ! ন! 

৭ 5৭? আন ০ সপ পস্প্পান পা কত এপ পিন সপ ০ শা ্াপসক এা আ ার পউপপাথাান১ বার গজ 
পিটিসি নিপা জাল পাপউনাহস্পল্ঞানগাপ্যী রক কগননারির 

(১) কেবলং শাপ্রমাসশ্রিত্য ন কভ্ব্যো বিনিনয়িঃ | 

যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম নাশঃ প্রজায়তে | 
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হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিবার কারণই তে। 
তাহাতে নাই, শ্ুতরাৎ শাস্ত্রোক্ত ফল পত্যক্ষ হইল ন' 
বলিয়। শাস্ত্রের পৃতি দোষারোপ করিতে আমর। শ্যার়তঃ 

অধিকারী নহি। অপর, যাহার ফল আশগুগ্রত্ক্ষ 

ন। হয়, তাহাই যে একেবারে অফলপ্রসু, তাহার ফল 
যে কখনও ফলিবেনা, তাহা আমরা কেমনে ৰলিতে 
পারি? আমরা কি দিন দিন এমন বহু ঘটন। প্রত্যক্ষ 
করিতেছিনা, যাহার ফল আশুগ্রতাক্ষ হওয়া দুরে 

থাকুক বু বংসর এমন কি পুরুষাধিক পরেও ফলিতে 
শারে ? তবে শান্ত্রোক্ত ফলাফল আশুপ্রত্ক্ষ হয় 

ন।বলির। ততগ্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিতে আমাদের 

কি অধিকার আছে? অবশ্য তাই বলিয়া আমর! 

স্্ে্র প্রত্যেক বর্ণই অত্রাস্ত,, এরূপ বিশ্বাম করিতে 
উপদেশ দিতেছিনা। এখানেও আমরা যুক্তিপথাবলন্ী 

হইয়াই সত্যনিক্ষাশন করিতে বলিতেছি। অধুন। 

শান্ত্রোক্ত ফলাফল সম্বন্ধে যেরূপ বিতর্ক উপস্থিত 

হইয়া] থাকে, প্রাচীন কালেও যে তাহা না হইত এমন 
নহে। এই নিমিত্ত ততৎস্থলে শাস্্রকার গণ সাধারণের 
বোধ মৌকার্যের জন্য এই উদাহরণটী ব্যবহার করিয়। 
গিয়াছেন। পীড়া কালে শিশুপুজ্স নিম্বার্দি তিক্ত রদ 
(মবনে যেমন আঅনিচ্ছ। প্রফাশ করিলে জ্ঞানবান পিতা 
তাহাকে মিঃ লভ্ড কাদির প্রলোভন দেখাইয়া উ! 
পান করাইয়া থাকেন, অথ? ততসমস্ত প্রদান করেন 

৩ 



হি আধ্যজীবন। 

না, (১) তদ্রপ পরম জ্ঞানী শাস্ত্রকার গণ অজ্ঞতার্ীপ 

ঘোর পীড়াগ্রস্ত জন গণকে নানাবিধ ফলশ্রুতির প্রলো- 
তন দেখাইয়া সংকার্ষ্য প্োৎসাহিত করিয়া থাকেন। 
বালক যেমন লভ্ড়কাদি আশুতৃপ্তিজনক অথচ নিতাস্ত 

অকিঞ্চিংকর বস্ত লা পাইলেও পরম স্খপ্দ স্বাস্থ্যরতু 
লাভ করে, সদনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিও তেমনি শাস্ত্রোক্ত 
হিরণ্য গবাদি পাপ্ত ন। হইলেও সুছুলভতর আত্মপ.সাদ 

ধর্মরত্ব লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। বলা 
বাহুল্য যে আমরা এইরূপ ভাবেরই পক্ষপাতী । অনেকে 
হিন্দুশাস্ত্রে রূপক-বাছুল্য দেখিয়া উহার নিন্দাবাদ করিয়া 
থাকেন.। তাহার! বলেন, যে শাস্ত্রবিধি জীবনে পরিণত 
করিতে হইবে, যাহার নিষেধ ও বিধিমতে ন। চলিলে 
পাপ স্পর্শিবে, তাহ! হজ" ভাষার সাদারণের -গোচর 
করা কর্তব্য। কেননা তাহ। ন। হইলে কলে তাহ! 
কেমনে বুঝিবে ? এই আপত্তির নিরসনে ইহা বলিলেই 
পর্যাপ্ত হইবে যে, এক্পপ রূপক কল্পন। অযৌক্তিক নহে ; 
উহার মূলে যথে হেতু বিদ্যমান আছে । পথমতঃ, 
ধঙ্্মা ধর্ম পাপ পুণ্য সমস্তই মনে] জগতের বিষয়। 
যাহ মনে|জগতের বিষর়ীন্ভুত, তাহা সাধারণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে হইলেই বাহিরের চূষ্রস্তাদিরঅনুসরণ 
করিতে হয়| কেননা মনোজগত্তের ভিচ্চ তত্ব মনে 

(৯ পিবশিশ্বং প্রদাস্যামি খনুতে খণ্ড লড্ড়কম্ 
পিত্রেৰ মুক্ত; পিবতি ন ফলং তাবদেন্ত, | 
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দবজ্।নের উচ্চভাষায় বিরৃত করিলে জননাধারণ তাহ? 

পারণ। করিতে অসমর্থ হয়। অপর, পাপ পুণ্যাদি সুক্ষ 
বিষয়ের ষে আত্মপ্লালি ও আত্মপ্সাদ পৃভৃতি সুক্ষমকল, 

তাহ সাধারণ্যে পকাশিত হইলে বিশেষ কোন ই 
লাভের সম্ভাবনা নাই; কেননা এ সমস্ত বিষয় অল্পধী- 
গানের ধারণার অধৌগ্য । কিন্তু যদি মনোজগতের কোন 

একটী তন্ত্ুকে সাধারণের দৃশ্য কোন বস্তরূপে কল্পন। 
করিয়া তাহার ফলাফল বর্ণনা! করিয়! বুধাইয়া দেওয়। 
যায়, তবে তাহারা কতক ধারণ। করিতে পারে । অতএব 

সাধারণকে শাক্ত্রবিধির অনুগামী করিবার জদ্য রূপকেছ্র 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থাত দৃক্ষ[ুকে স্থুলে পরিণত করিয়া, 
মনো জগতের তত্তৃগুলিকে তাহাদের বোধযোগ্য কর। 
অযৌক্তি নছে। "অপর, অনেক তত্ব এমন আছে, 
যাহ! সাধারণেক্স নিকট একেবারে প্রচ্ছন্ন রাঁথা একান্ত 
আবশাক। যদিও তৎসমধ্ত তাহাদিগেন্ জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হইলে মহোপফার সাধিত হইতে পারে, 
তখাপি অবস্থা বিশেষে তাহ! 'তহাদিগের নিকট গ্রচ্ছ্ 
রাখা একান্ত কর্তব্য। দৃথীস্ত স্থলে আমরা মহানুভন 
মহাত্মা! শস্করাচার্য্ের অঘৈতবাদের নামোল্েখ করিতে 
পারি। উক্ত অহাত্মার জীধনের বার্ধ্যগুলিকে যদি 
বিশেষ করিয়! দেখা যায়, তবে আমর! দেখিতে পাই 
তাহার মূল কথ। “ন্দোইছুৎ)১। “মোইহহ), এই কথাটী 
শুনিতে কত সামান্ত ! কিন্ত, ইহার ভিতরে এত তত্ব 



রর 

৮ 

নিহিত রহিয়াছে যে, এ ৬. 

তাহা নাই) এ কথাটীয় :শব্ধগত অর্থ কি? না, 
“আমিই দেই, অর্থাৎ, আর্মিই সেই ব্রহ্ম। এই অর্থ 
শুনিয়া কোন্ অন্লধী ব্যক্তি হান্ত-সহবরণ করিতে পারে ? 
কে. উহাকে ত্রাস্তি-বিজুত্তিত, প্রলাপ বর্দিয়া অবজ্ঞা না 
কাীতে পারে? : কিন্তু, উহা একটী এমনি বিশুদ্ধ ও ধর্ম 
বিজ্ঞীন-সুলক মত ষে, উহার সতাতা৷ অস্বীকার করা 
কাহারও পক্ষে অল্লায়াস জাধ্য নছে। মহাত্মা শন্ধরাঁচার্যয 

এ মতটীকে এমমি যুতি-মূলক' 'ভিদ্তির' উপর প্রতিতি, 
করিয়! গরিয়াছেন যে, তাহা বিচার-ধারে-খগ্ডুন করা মহ 

মঙ্োপাধায় পণ্িতগণেরও দুঃসাধ্য কিন্ত তাহার মত 
ষত কেন বিশুদ্ধ ন। হউক, যত কেন অখগুনীয় না হউক, 
অল্পধী ব্যক্তির কি ক্ষমতা! আছে যে, সে এ গৃঢ তাত্বের 

এক বিন্দুও ধারখে সক্ষম হয়? তাহার কর্ণে ঁ মহামস্ত্ 
প্রদত্ত হইলে সেকি উহার মূল্য কিছুমাত্রও ভপলন্ধি 
করিতে সক্ষম হুইবে.ঃ ' কখনই.নছে। সে আরও 
উচ্ছা লইয়া নানারূপ হান্ত' পরিহাস কঙ্গিবে এবং সম্ভবপর 

হইলে দ্বর্গ হইতে টানিয়া আনিয়া মহাত্মা শঙ্করকে 
অবমানিত' করিতে সচে& ছইবে। এই জন্তই এইলসপ 
গড তত্বগুলিকে অজ্ঞদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখা আব- 
শ্যক। বাস্তবিক পাজ্রভেদে উপদেশ. প্রদান করাই 
একান্ত যুক্তি লঙ্গত।- নছিলে হিতে বিপরীতই ঘটিবার 

কথা । এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে £_-ধোর 
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বিপদে পতিত হইয়া! যদ্দি'প্রক্ষবাদিকে বিদ্যার সহিত 

প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও বরং করিবেন, 

তথাপি অপাত্ত্ে বিদ্যার্পণ করিবেন ন। (১)। এই জন্যই 
তগবান্ শীর্ণ অর্জানকে কহিয়াছিলেন ₹_-এই যে 
গীতার্থ তোমার নিকট কীর্ভন করিলাম, ইহা কদাচ 
ধন্যানুষ্ঠান বিহীন, ভক্তিশূন্য ও মতপ্রতি অসুয়াপরব* 
ব্যক্তিকে শ্রবণ করাইও না (২)। বাস্তবিক, যে বালক 

শিশুশিক্ষা পাঠেও অসমর্থ, তাহাকে জামিতির উচ্চ তত 
বৃুঝাইতে চে&। কর! বিড়ম্বন! মাত্র; উহা তাহার পক্ষে 
হিতকর হুওয়। দ্বরে থাকুক, মহা অনিকরই হইয়! 
উঠে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ কৌশলত্রমে কতকগুলি 
ব্ষয়কে রূপকের কঠিন আবরণের মধ্যে রাখিয়া গিয়া 
ছেন? যেন, যৎসামান্ত লোকে উহা! আয়ত্ত করিতে 

যাইয়া বিপদগ্রষ্ত নাহয়। এইরূপ আবরণ যদি না 
থাফিত, তবে দস্তোদ্গষের পুর্বে বালকগণ কঠিন খাদ 
টা যাইয়া যেমন বিড়ম্বিত হয়, জন সাধারণ তদ 
পক্ষাও অধিক বিড়শ্বিত হইত সন্দেহ? নাই। শাস্রকার 

কপাল ৮ সদ আপ পা০০০। পপ উর ডা ৬ লন চা িসসকী ৬ লিল শপাসপিকী 

(১) বিদ্যষ়ৈব সমং কামৎ মর্ভব্যৎ অঙ্ষবাদিলণ । 

আগপদাপি হি ঘোরায়াৎ নত্বে নামিরিণে বপেছ ॥ 

মনু ২1১১৩ 

(২) ইন্ছে নাতপস্থায় নাতক্তীয় কদ্দাচল । 

ন চাশুক্ষবে বাচ্যৎ নচ মাং যোহভ্য হুক্ষতি। 
ণীড়ী ১৮1 ৬৭ 1 



৩৪... আর্ধ্জীবন । 

গণ প্রধানতঃ এই নিমিত্তই অনেক গৃ় বিষয়কে রূপকের 

আবরণের অভ্যন্তরে লুক্ধায়িত: রাখিয়া. গিয়াছেন। 

আবার এই ষে বূপক, ইহার ভিতরেও ভীছারা সকল 
বিষয় স্পঃরূপে বিরত না করিয়া সময় সময় আভাষমাত্ 
পান করিয়া গিয়াছেন এব তগুসন্বন্ধে যাডার। 

পুটক্ষানুপৃ্জরূপ তত্ব জানিতে ইচ্ছক, স্তাহাদিগাকে 
গুরূুপদেশ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। 
এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে গুরুগমোর এত প্রয়োজনী- 
য়তা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই জন্যই গুরুগমা বাতিরেকে 
প্রকৃত জ্ঞান অসস্তর বলিয়। কীর্তিত হইয়াছে (১)। 

_ শাস্ত্ে পক বর্ণনার আরও একটী কারণ আছে 
বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন কালে- ভাষার বালা & 
কিমোর বয়সে যখন মানব মন কবিতারসপানে অধিক 
বিভোর থকে, তখন হইতেই কবিতান্ফ,রণের বঙ্গে 
সঙ্গে রূপকেরও স্ক,রণ হইতে আরম্ত, করে। পে 
ভাষার যতই বয়োরৃদ্ধি ইইতে থাকে, ততই. কবিতার 

পরিবর্তে মানবমন বিজ্ঞানোচিত ভাবার দিকে 
অধিকতর আকৃ৪ হইতে থাকে। কিন্ত, রূপকেন 
স্ফবণ তখনও নির্ত্তি পায় না। উহ! তখনও অন্থ 
পৃষ্ঠে, আখ্যায়িক! বর্ণনে এমন কি কথোপকথনচ্ছলে 
ও ব্যবহৃত হইতে থাকে । দৃপ্রান্তস্বব্ধপে আমর একটা 
উপন্যাসের উল্লেখ করিতেছি । 

সাপ ৩ পপি পাপা পিক পপি সপ আসি পপ লী ৪ তা 
সন কপ পল চা পরি আমা রহ 

(১) গুরু ভক্তির বিষ বগনপ্রতল সবিষ্তার বর্ণিত তত হইবে ৃ 
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একদা পারস্া দেশীয় কোন তত্দশী পগ্ডিত তত্র 

মমাটের নিকট আখ্যায়িকাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, ভারত- 
বর্ষে এরূপ একটী বৃক্ষ আছে, যাহার ফল ভক্ষণ করিলে 
মনুষ্য অজর অমর হইতে পারেন । সআট ইহ! শুনিয়। 
সেই ফল আনয়নের জন্য একজন বিশ্বামী ভৃতাকে 
ভারতে পাঠাইলেন। ভৃত্য বহুদিনব্যাপী র্লেশকর 
অনুসন্ধানেও আকাকজ্িত ফললাভে সমর্থ হইল ন।। 
লাভের মধোে লে|কের নিকট হান্তাম্পদ হইল ৷ অত. 

পর নিরাশহৃদয়ে স্বদেশে প্রতাগমন করিতেছে, এমন 
নময় প্থিমধ্ে এক পরম জ্ঞানী যোগীপুরূধষের দর্শন 

পাইয়া আশ্রুজলে ভাহার পাদদেশ প্লাধিত কদিয়। 
আপন দুঃখের কথা নিব্দেন করিল । যোগী পুরুষ 
আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়! বলিলেন, বন! তোমার 
নাজ। ভ্রান্ত, তিনি ফা শ্রবণ করিয়াছেন উহা পক 
মান, সেই তরু অকুতি বিশি্ সাধারণ তরু নহে, 
উহা জ্ঞানতরু। কখন উহার নাম বারিধি, কখন মঙ্তা 
বর, কখন ব1 এঁন্ধপ অন্য কিছু । ৮ উচ্থী শুনিয়া তাচার 
চৈতন্য জম্মিল। সেতার ইতস্ততঃ ন। করিয়া স্বদেশে 
প্রতিগমন করিল এবৎ করযোড়ে সমাটের সমীপে 

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন 
সআটেরও জ্ঞানোদয় হইল । এইরূপ শত শত উপ; 
দ্যাসাদি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইতে পারে ষে, 
রূপক্ক ব্যবহারের রীতি সামান্য আখ্যায়িকা কথন- 



৩২ 'আর্যজীৰন । 

চ্ছলে ও অবলম্িত হইত এব অদ্যাপিও হইয়া থাকে । 
অতএব উল্লিখিত বিশি কারণ গুলি বিদামান থাক। 

সন্ত্বে যে আধ্য শাস্ত্রকার গণ রূপক ব্যবহার করিয়া গিয়া- 

ছেন, তাহাতে কোন ক্রমেই তাহার! দোষী হইতে 

পরেন না। যাহাহউক, এখন আমর। বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিলাম, কখনও কোন দুরূহতত্ব অজ্ঞ দিগের স্থুলদৃষ্টির 
অতীত স্থানে সংরক্ষার জন্য, কখনও.বা বিষয়ের উদ্চতা 

রক্ষার জন্য এবং কখনও বা তাঘশ অন্য কোন কারণ 

জন্য শাস্ত্রকারগণ অনেক বিষয়কে অতিরঞ্িত বা রূপকার, 

লণে আর্ত কর্য়। রাখিয়। গিয়াছেন । 

ফলতঃ যেক্সপ উদ্দেশ্য-প্রেরিত হইয়াই কেন তাহার। 
এরূপ পদ্থাবলম্বন ন! করিয়া থাকুন, তাচাদের মেউ 

উদ্দেশ্যের মূলে যে সততা ও জগদ্ধিতৈষিতা নিহিত 

দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই | আমরা যতই অভি- 
নিবিই্র-চিত্তে শান্ত্রনিচয়ের মল্মাবধারণে যত্বুপর ভউ, 
যতই শ্রদ্ধান্ি বত হুদয়ে তাহার উদ্দেশ্যাৰধারণে অভি. 

নিবি হই, ততই জাজ্বল্যতর রূপে তাহাদের দাধু 
উদ্দেশা ও মল ভাব উপলদ্ধি করিতে খাকি। বাস্তু 
বিক, কোনও দেশীত্ব কোনও. শাস্ত্রকা্ কোনও কালে 

যে এতদূর জগাদ্ধিতৈষণ! প্রদর্শন করিতে জন্ম হইয়া 
ছেন, ক্ষণেকের তরেওুতাহা মনে কহিতে- পারি না। 

অতএব, আপাতদষ্টিতে আমর। ্টাহাদিগকে যত কেন 
স্বাপর মনে না করি, মত কেন কুসংশ্মানাবিগ্র বলিয়। 
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বিশ্বাস না করি, কিন্ত সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখ। 
কর্তব্য যে, আমাদের এই দৃষ্টি নিতান্তই স্থুল, নিতান্ত 
বহির্দেশ-দশী, সুতরাং নিতাস্তই ভ্রম প্রমাদের আশ. 
ক্কাধীন। অতএব তাহাদের সম্বন্ধে কি তাহাদের প্রণীত 
বা সংগৃহীত শান্ত্রাদির সম্বন্ধে কোনও রূপ মন্তব্য প্রকাশ 

করিতে হইলে, আমর! যেন এইরূপ একদেশ-দশী 
ভাব দ্বারা চালিত হইয়া ভ্রত্ধে পতিত না হই । সর্বদাই 
যেন মৃক্ষানৃষ্টির এবং দাধু ইচ্ছার ছারা পরিচালিত 
হইয়া সকল বিষয়ের মুলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তাহ 

হইলে উত্তরোত্তর .আমরা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতে 
সক্ষম হইব যে, তাহার] ধান্তবিকই জগদারাধ্য মহাপুরুষ 
ছিলেন, এবং জগতের সর্ববাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই. তাহা 
দের জীবনের প্রধানতম ব্রত ছিল। | 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

আত্মনীতি | | 

'আর্ধা জাতির যে সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির 

সহিত স্বাস্থোর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ যাহাদের 
অনুসরণে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও পরিবর্্জনে স্বাস্থ্যের হানি 
হইবার একান্ত সম্ভাবনা, এই পরিচ্ছেদে তৎসমস্তই সম।- 
লোচিত হইরে। এই অধ্যায়-বিবৃত আচার ব্যবহারাদির 
নহিত পরিবার বা সমাজ কাহারও কোন সন্বন্ধ নাই 
এন্ূপ নছ্ষে, প্রত্যুত যথে্ই আছে। তবে স্বাস্থ্যের 
নহিতই এই মত্ত আচার বাবহারাদির সংস্রব অধিকতর , 

স্বাস্থ্যই ইহাদের প্রধানতম লক্ষ্য এই মাত্র। এবস্থলে 
এরূপ বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে, বর্তমান মে 
হিন্দু সমাজে যে সমস্ত আচার বাবার রীতি নীতি প্রচ- 

লিত দৃ হয়, তাহার অধিকাংশই বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মানু- 

মোদিত নহে। উহ্থা বিভিন্ন জাতীয় দিগের সহিত 
'সৎঅ্বে বহু পরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই 
রূপ ক্বপান্তর-প্রাপ্তি স্বাভাবিক । কেননা, যাহাদিগেশ 

সংসর্গে সর্ধবদ! অবস্থান করিতে হয়, জীবন যাত্রা নির্ধবা- 
হার্থ বু বিষয়ের জন্য যাহাদের মুখগ্রেক্ী হইয়া থাকিতে 



উপক্রমণিকা । এর 

ঘ, লক্ষিত ভাবেই হউক আর অলক্ষিত ভাবেই হউক, 
তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি বনু পরিমাণে 

বলম্বন না করিয়া থাকা যাইতে পারে না। হিন্দু সমী- 
জর উপর দিয়া হখন বু বিপবের আোত বহিয়। গিয়াছে, 
তখন প্রতি শ্োতের সঙ্গে সঙ্গেই ষে কিছু কিছু পরিবর্তন 
সমানীত হইয়াছে, তাহ। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
তবে যে সমব্ড্র অন্তুর্ববিপব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, 
তাক্ধারা আচার ব্যবহারাদির অধিক রুপান্তর হইয়াঙ্ছে, 

এমত বলা যাইতে পারে না॥ কেননা, এদেশের সমস্ত 
রাজাই..আর্য্য-ধর্াবলন্বী ছিলেন; স্থতরাৎ এক রাজ 

প্রবল পরাক্রান্ত হইয়) যে স্থলে অপরের .রাজত্ব হরণ 

করয়! লইতেন, সেস্থলে তাহাকেও সেই একই শাস্ত্র 
বিধিরই" 'অনুষায়ী হুইয়। রাজ কার্য নির্ধাহ করিতে 
হইত। শাস্ত্রে বিভন প্রদেশের জন্ত বিষয় বিশেষে 

বিভিন্ন নিয়ম নিদ্ধারিত হ্ইুয়া থাকিলেও মূল নীতি 
সম্বন্ধে কোখায় ও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। অতএর 

দেশীয় রাজগণের শাসনাধীন থাকা লময়ে যখন কোন 
রাজ্য এক রাজার হস্ত হইতে অপরের হল্তগত হইয়াছে, ত- 
খন তদ্দারা আচার ব্যবহারাদির বিশ্ষে পরিবর্তন হুইয়াচ্ছে, 
এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্ত ভিন্ন দেশীয় রাজ, 
গণের শাসনাধীনে থাকিবার মময়ের কথ পুথক্.। 

ভিন্ন দেশীয় রাজগণের মধ্যে প্রথমে মুসলমানগণ 
অনন্তর ইঙরেজগণ রাজ সিংহাসনে অধিক 
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হইয়! ছিলেন । উভয় রাজ বং শই ভিন্ন ধর্াবলম্মী। হিন্দু 
ধরণের সহিত এবং হিন্দু আচার ব্যবছারের সহিভ মুসল- 

মান ও ইৎরেজ দিগের ধর্ম ও আচার ব্যবহারের এত 
অনৈক্য যে বন্ধু বিষয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত । এই. 

বিপরীত আচার ব্যুবহার সম্পন্ন রাঁজ পুরুষ দিগের শাস- 
নাধীনে অবস্থান নিবন্ধন যে বাধ্য হুইয়ণ হিন্দু দিগকে 

স্বজাতীয় আচ।র ব্যবহার অনেক স্থলৈ শিথিল এবং. 

কতক কতক স্থলে একেবারে পরি রত, করিতে হইয়াছে, 
ইহ] সহজেই অনুমিত হইতে পারে। স্থধু ইহাই নহে, 
কতক কতক স্থলে বাধ্য হইয়া রাজপুরুষ দিগের আচরণ 
অবলম্বন ই করিতে হইয়াছে। এরপ দৃ্বাস্ত পৃথিবীর 
সর্ব দেশেই দৃ হইয়া থাকে । যখনই যে দেশে যে 
ধ্নাবলঙ্ষী রাজার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে, তখন ই সেই 
দেশের ূর্ঘতন রীতি নীতির শিখিলতার সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতন রাজ পুরুষ দিগের .অবলম্বিত রীতি নীতি কতক 

পরিমাণে লবপ্রবেশ হইয়াছে। বাস্তবিক যিনি রাজা 
বাহার হস্তে শাসন-তার ন্যস্ত আছে, ষাহার ভ্রভ- 
ঈ্গীতে ধন, গ্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, অধিক কি নিজের প্রাণ পর্য্য্ত 
বিন হইতে পারে, তাহার অবলম্িত এবং প্রিয় রীতি 
নীতির অনুসরণ দ্বারা তাহার প্রীতি সাধন করিবার ইচ্ছা 
সকলেরই জন্মিবার বিষয় । তবে, যে সয়ন্ত কর্তৃব্যনিষ্ঠ 
দরটব্রত ধার্মিক জন ধন প্রাণের, স্ত্রী- পুত্রের মমতা 
দুরীকরণে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা রাজার বাঁ রাজ পুরুষ 
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দিগের ভ্রভঙ্গিতে ভীত হইস্কা, স্বকীয় বিশ্বাসের বা 
টা বিপরীতাচরণ ন করিতে *পঠুরেন। কিন্ত 

তাদুশ মহািজহমক। সংখ্যা অতি বিরল । অতএব, 
ভি বল রাজগণের শাসনাধীন রদ আর্ধ্য 
রীতি নীতির যে রছ পরিবর্তন সংঘ রা এ ৃ 

অবাধে রা কর] যাইতে পা ৯ ধার 

এ উঠ, গরভাব তাদৃশ স্ট হইবে ন|। 
যে দিন হইতে কআ্রমতি ছুরাত্মা! মহধ্মদ ঘোরী জন্মুক 
চাতুর্ধ্যে হিন্দু-কুল- তিলক পৃদ্মী রাজের প্রাণ সং হার 
করিয়া ভারতের রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিল; সেই অগুভদিন 
হইতে আজি সপ্ত শত বতসর খরভীত হইল। যদি 
প্রত্যেক জীবিত কালের গড়-পরিমাণ উর্ধ কল্পে চত্বারিংশ 
দর্ধ ও গণনা করা যায়, তথাপি এই সুদীর্ঘ কালে সপ্তদশ 
পুরুষ অতীত হইয়া খিয়ুতু্ছ! দুই এক পুরুষ ভিন্ন 
জাতীয় দিগের সংস্্বে উ্ন্থিতি করিলেই কত পরি- 
বর্তনের সম্ভাবন।,, আর এ সপ্তদশ পুরুষ! ভয়ানক 
কথা! এই যুগ্রাস্তর-সদৃশ-দীর্ঘকাল-ব্যাপী সংঘর্ষে দি 
সমন্ত রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার আমুল পরিবর্তিত 
হইয়া একবারে রাজপুরুষদিগের অনুরূপে গঠিত হুইয়াও 
যাইত তাহাও আম্চর্যের বিষয় হইত না। বরং তন্রপ 
হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর ছিল। কিন্তু, ধন্যা আর্ধ্য যনী 
ফিপণ ! ধন্য তাহাদের নীতি কৌশল ! এই সুদীর্ঘ কালেও 

$ 
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ভাহাদিগের প্রবর্তিত নীতি এ একবারে! বধ বা আমূল; 
পরিবর্তিত হয় নাই__এত বাক্কীবাতের পরেও তৎসমন্ডে। 
ছায়া বিনুপ্ত হইয়া ধায় মাই,।. 'খনও অনুস্থাৎনু চক্ষে 
দৃতিপাত করিলে প্রকৃত আচার বাবছারের ছাঁয়! স্প্রূপে 
দু ইইতেপারে? ॥ এখনও সমাজ-প্রচলিত আচার ব্যব- 

হার শুলির গীয়েসবার্কাগন্ধ অনুভূত হইয়া খাক্ষে। এই 
যে দীরঘস্থারিত্ব, এই যে সুদুরপরাহত কাল হইতে বর্তমান 
মুহূঞ্ভ পর্যযস্ত অস্তিত্ব, ইহাই' আর্য রীত্তি নীতি নিচয়ের, 
বিগুদ্ধতার স্বলস্ত প্রমাণ। ধে সমস্ত ব্বীতি নীতি সতোর 
অক্ষয় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কখনই ্ তগ- 
ুগ্রাস্ত কাল তিষ্ঠিতে পারে না। আধ্য নীতি সমূহের 
এই মৌলিক বিশ্তুদ্ধতাই আমাদিগকে তৎসমত্তের মূল- 
নির্ধারণে শ্রোৎসাহিত করিয়াছে । আমরা তজ্জন্যই 
বর্তমান প্রচ্িত আচাঁর ব্যবহার গুলির ধিকৃত'ভাব দর্শ- 

নেও হীনর্সাহস না হইয় তাহাদের প্রকৃত তত্বনিষ্কাশনে 
ব্রতী হইয়াছি। বলা বাছল্য এরূপ. প্রকৃত তত্নিষ্ষা- 
শনে আমাদিগকে আর্য সমাজের প্রাচীন কালীয় 

অবস্থার দিকেই অভিনিবেশ করিতে হইবে-প্রাচীন 
কাঁলীয় সমাজজর বিশ্বত্ত প্রতিকৃতি স্বরূপ সংহিতা পুরা- 
ণদদির অন্তস্তল-নিছিত ত্যগুলিরই সমুদ্ধারে যত্ব করিতে 
হইবে। 'বতদুর ফ্বস্তব আমর! তাহাই করিতে প্রত 

ঘআর্ধয জীবনের কার্ধযাবলীর যথাঁধথ চিত্র প্রদান 
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করিতে হইলে তীহাদের কর্ধাবিভাগ পদ্ধতির কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা, আবশ্যক । ক্রাহাদের মতে কর্ম ত্রিবিধ ২ 
নিত, নৈমিত্িক ও নিত্যনৈমিত্তিক (১) কতক 
গুলি কার্য এমত আছে ষে গৃহস্থ মাত্রকেই তাহা যাবজ্জী- 
বন প্রতিদিন করিতে হয়, সেই গুলির নাম নিত্যকণ্্। 
কতকগুলি কাধ্য কেরল নিমিভ-বিশেষে অর্থাৎ প্রয়ো- 
জন মতে সম্পন্ন করিতে হয়, দেই গুলির নাম নৈমিত্তিক 
কম্মা। অপর কতকগুলি কার্য এমন আছে যাহা 
নিত্যও নয়, নৈমিভিকও নয়, অথচ উভয় ধশ্াক্ান্ত 
ইহাদিগের নাম নিত্য-নৈষিত্তিক কর্্ম। নিত্য কর্মের 
সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, নিত্য কর্মের স্ায় যাব- 
জীবন ব্যাপিয়। প্রতিদিনই ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয় 
না। নৈমিত্তিকের সহিত ইহাদের পার্থকা এই যে, এসম্ত 
নৈমিত্িকের ন্যায় মাত্র প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এক- 
বার করিলেই চলিতে পারে না; যাবজ্জ্ীবনই প্রয়োজন 
উপস্থিত স্থলে ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয়? গৃহস্থের 
নিত্য কর্ম কিকি, ইহা নির্ধারণ গ্ছন্নে শাস্ত্রকার গণ 
কহিয়াছেন ৪--্রক্ষ যত নৃযক্র, 'দৈবষজ্ঞ,পিতৃ যজ্ঞ এবং 
ভূতষজ্ঞ এই পঞ্চ মহাধজ্ঞই গৃহস্ছের নিত্যানষ্টেয় কর্্ম(২) 

পক সন ০৯৯” পা? আক 

১। নিত্য নৈদ্দিত্িকঞ্চেব-নিা নৈয়িভ্িকত্তগ || 
গৃহস্থ ভ্িধ কথ তন্িবায়পুহক ॥ ... 

মার্কত্ডেয় পুরাণ। 
২। বর্ষা যজ্ঞ! নৃবজ্ঞণ্চ দৈব বজ্তণ্ঠ সত্তম। 

পিত় যজ্জো ভূত যর গঞ্চ বন্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
পাস্ধে ক্রিয়া ঘোগ্ষারে । ১৬শ অধ্যায়। 
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ক্রন্্ যন অর্থ বিধি পূর্বক বেদবিদ্যাধায়ন ; পৃ? 

অর্থ অতিথিসেবাট “দৈব যজ্ঞ”? জ্থ হোম, “পিতৃ যত, অথ 
তর্পণ, আদ্ধ; এবং ু তবজঞর্থ বলি-বৈশ্বদেব-কর্্দ অর্থাৎ 
জীব ও বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে খাদ্যোতসর্গ। এই সমস্ত 
নত্যানুষ্ঠেয কর্ম্মের অকরণে নানীবিধ দোষ-শ্ুতির 

উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন কি এতদুর পর্যান্ত উক্ত 
হইয়াছে যে, কোন গৃহস্থ যদি একরতসর কাল 

নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহ! 

হইলে সে এমনি পাতকী বলিয়া বিবেচিত হয় ষে, সাধু- 

গণ তাহাকে দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে সূরধ্য দর্শন করি- 
বেন এবং স্পর্শ করিলে তৈল মর্দন পূর্বক ক্লান করি- 
বেন(১)। নৈমিত্তিক ও নিতানৈমিত্ক কার্ধ্ের অনুষ্ঠানেও 
এইরূপ দোষশ্রুতির উল্লেখ হইয়াছে। নিত্যবর্নস্থলে 
ষে পঞ্চ মহা যজ্দের নামোল্লিখিত হইয়াছে তৎসমস্ত 
কেবল মুখ্য লক্ষ্য মাত্র। এ সমস্ত লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার 

নিয়িভ্ত ষে.যে অনুষ্ঠানূ. একান্ত কর্তবা, অর্থাৎ যে সমস্ত 
অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে এ সমস্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, 
সেই সমন্ত অনুষ্ঠান ও. সৃতরাংই নিত্য কর্পের অঙ্গীভূত 

শি পিসি শা আন পপ ৭০০৯ ০ জপ পিল 

(১)। . সংব্সরং ক্রিয়াহানির্ঘ্ত পৃংদোহভি জায়তে। 

তশ্কাবলোকনাৎ হৃর্ধ্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুতিঃ সদা ॥ 

্পৃষ্টে স্নানং মচেলস্ত ওদ্ধিহেতুর্মহামুনে। 
পুংসো তথতি তস্তোস্ত। ন. শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্ণঃ ॥ 

বিষ) পুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৮শ অধ্যায় । 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

হইতেছে। যেমন? উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের অন্যতম, দৈব যজ 
অর্থাৎ ছোয়। এই হোমক্রিয়া নির্বাহার্থ সমিধাদি 
সংগ্রহ আবশাক স্ৃতরাং জমিধাদি সংগ্রহ নিত 
মধ্যেই পরিগণিত হইতেছে । অপর, ত্রাক্ষমুছুর্তে উথান 
প্রভৃতি কতক গুলি কন্ম এমন আছে যাহা ধন্য ও নিত্যা 
নুষ্ঠেয়। কিন্তু নিত্যকর্ধা স্থলে ষে পঞ্চ যজ্ঞের নামোল্লি 
খিত হইয়াছে, তাহাতে এ সমস্ত কণ্ম গৃহীত হয় নাই! 
ইহার তাৎপর্য এই ষে, ষদিও এসকল কার্ধ্য ধর্ম্য ও অব. 
শ্যানুষ্টেয় তথাপি উহারাই মুল লক্ষ্য-ক্ষার্ধ্য নহে, লক্ষ্য 
সাধনের হেতুভূত পন্থ!বিশেষ মাত্র/বিশেষতঃ এ সমস্ত কাধ 
বহু পরিমাণে স্বভাবের প্রণোদনা হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়। 
থাফে এবং উহাদের অনুষ্ঠান না করিলে স্বাস্থ্যই নঃ 
হইয়া যায়, সুতরাং উহাদিগকে এ বাপ যজ্ঞধিশেষ না 
বলিলেও কাধ্যতঃ ভাহার অনুষ্ঠানের ব্রার ন্তাবন। 
অনেক অল্প। অতএব স্থুলতঃ এ 'পঞ্চ-যজ্জ মাত্র নিতা- 
কম্ধ বলিয়া উক্ত হইয়া খাকিলেও, বহু বিধ অন্যান্য কর্ম্মও 
নিত্য কন্মের অঙ্গীভূত বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে । 
নৈমিতিক এবৎ নিত্যনৈমিত্তিক কণ্ম সন্বন্ধেও এ রূপ । 

অতঃ পর, এই যে ত্রিবিধ বন্ধ, ইহার প্রত্যেকটা 
আবার পত্ব, রজঃ। তম এই গুণ ক্রয় ভেদে তিন গুকার 
বলিয়া কীর্ডিত হইয়াছে । যে কর্ম কেবল কর্তব্য বলি- 
ফাই করা হয়, যাহার অনুষ্ঠানে অনুরাগ বা! দ্বেষ কিছুই 
নাই এবং যাহাতে ফলকামন। করা, হয় না তাহ! সাত্তিক। 



৪২. আষ্্রজীবন। 

যাহার অনুষ্ঠানে অহস্কারের ভাব এবং ফল কামনা আছে 
তাঁহা রাঁজসিক্ক গং ফে" ক্্খ্ের অনুষ্ঠানে ভাবী শুভ 

শুভ ঈীণনা, বিভুক্ষয়, হিংসা ও: 'পৌরুষের পর্যমালোচন! 
নাই, মোইই যা্ছার প্রণোদক সেই কর্ম্ম তামসিক বলিয়া 
কীর্ডিত' হইয়াছে (১) এই লাম নিদ্দেশ ছারাই 

কার্ধ্ের শরেষ্টত্বাদি সুচিত হইতেছে; অর্থাৎ সাত্িক ভাবেন 
বশবর্তাঁ হা যে কার্ষের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা থে 
সর্বশ্রেষ্ঠ, রাঁজসিক ভাবের বশবর্তী হইয়া যে কার্ষোর 
অনুষ্ঠান করা যায়, তাহ! যে মধ্যম এবং তামসিক ভাল 

প্রেরিত হইয়। যে কার্ধ্য করা হয়, তাহা ষে নিরুণর, তাহ 
উপলদ্ধ হইতেছে : বলা বাহুল্য যে, আর্ধাগণ. সর্ব: 
সাত্বিক কার্ধোর অনুষ্ঠান জন্যই পুনঃ পুনঃ উপদেশ 
গ্রদান করিয়া! গিয়াছেন। 

আর্ধ্া জীবনের সমস্ত বর্তব্যকে উক্ত রূপ বিভা 

অধীন করিয়া তাহাদের সমালোচনা করা নিতান্ত দুন্ধত 

ব্যাপার। এমন কি, বনু কাধয এমন দহ হয়, যাহা কোন 
সী শপ পা কিক সক ০৮০০ স্পা পপ পা পি চা পা ৬ ০ দত ০ ০০০০০ 

১। নিয়তং সঙ্গরহিত মরাগ দ্বেষতঃ কৃতং। 

' আঅফ্ষল প্রেগদ, না কর্ম ন্ততসাস্থিকমচযতে 1 

যন্ত,কামেঞ্দুনা কণ্ম সাহস্কারেণ বা পুনচ। 

করিতে বহুলায়াসং ভদ্রাজসমুদাঘতং । 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্যচ পৌকুষং । 
মোহাদারভ্যতে 'ক্ধ ষন্তত্তামসমুচ্যতে ॥ 

শ্রীন্মন্ভগবদগীতা ॥ ১৯৮শ অধ্যায়। ২৩1 ২৪1 ২৫1 [শাক 



(শরনীর অন্তর্মিবি হওয়া বিধেয়, তাহা নির্ধারণ করাও 
সহজ নাছে। বিশেষতঃ, তদ্রপ সুক্ষ দৃষ্টিতে প্রতোক 
কার্যের সমালোচনাঞ্এরূপ ক্ষছ্োবয়ব গ্রন্থে অন্তবপর ও 
নহে। অতএব আমরা সমালোচন স্থলে কোন্ কাষ। 

কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা! নির্ধারণে প্রয়াস না পাইয়। 

শাত্র ততৃৎকাধ্যের উপযোগিতারই উল্লেখে যত্রুপর হইল । 
এস্কলে আর একটি কথ। বলা আবশ্যক হইতেছে | 

নিতাকম্ সমূহ সমস্ত জীবন ব্যাপিয়াই অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। কাল দেশ পাত্র ভেদে সময় সময় উহার বিক- 

ল্লের বিধান থাকিলেও তাহা ক্ষণিক মাত্র। তাদৃশ বিক- 
ল্লের কারণ দূর হইলেই আবার উক্ত কর্্মানুষ্ঠান বাধা, 
কর হইয়া উঠে । যখন উক্তব্ূপ কন্ম সমুদয় সমজ্ত 
জীবন বাপিগ্লাই অনুষ্ঠেয়, তখন ইহা নিঃসন্দেহে অন্ু- 
মিত হইতে পারে ষে, ইহাদের সহিতই জীবন ঘনিষ্ঠ 
তম ভাবে সন্দদ্ধ | বাস্তবিক এই অনুমান কার্যাতঃ ও লতা 
বলিয়হি গ্রতীত হয়। বক্ষামাণ প্রবন্ধে দুই হইবে, এই 
1নতানুষ্টেয় কন্ম সম্পাদনের উপরই আর্ধা জাতির উল 
তির প্রকৃত ভিতি সংস্থাপিত ছিল। এতদ্বারা! আমরা একদ 
বলিতেছি না যে, নিত্যকর্্ম গুলিই মাত্র সারগর্ভ ছিল, 

নৈমিভিক কি উভয়াক্ক (নিত্যনৈমিত্তিক) কমা 
সমূহের কোন উপযোগিতা ছিল না। আমন মা 

ইভাই বলিতে চাই ষে, সমস্ত কার্ষোরই উপযো গিত। 
আছে সত্য, কিন্ত, তম্মধো নিতকেন্ধ্ সমহ্র উপাঘো। 



৪৪ . ছা্দীবদ। 
গিতা কিছু অধিকত্বর। ই্কাও মাধারখ ভাবের কথ|। 
নচেও+ অপর দ্বিবিধ কর্ষ্ের মধ্যেও. এমন কোন কোন 
কর্ম দই হইবে, যাহার গুরুত্ব আনেক দিত্যকপর্ম হইতেও 

অধিকতর € ১) । ফাহ] হউক নিত্যই,হউক কি নৈষিস্ভিকই 
হউক, আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য কেবল বিষয়ের গুরুত্ব 
প্রদর্শন। যে কর্ণোরই উপযোগিতা অধিকতর পরিদৃ 
হইবে, তাহা যে শ্রেণীরই কেন. অন্তর্গত না হউক, 
আমর। তাহারই উপযোগিতা! প্রদর্শনে অধিকতর যতুপর 
হইব। তবে অমষ্িতঃ নিত্য কর্মের গুরুত্বই অধিকতর 
দৃ& হইয়া খাকে, এজন্য আময়া ততসমস্তেরই অপেক্ষা 
কত বিস্তৃত সমালোচন| করিব |. 

_ ঘর্ধ্গণ নিত্যকর্ধা সমুদায়ের সুশুঙ্থলা সম্পাদনাথ 
দিবাভাগকে অগ্ যামার্দে ও রাত্রি ভাগকে অষ্ট যামার্ছে 

অর্থাৎ দমগ্র অছোরাত্রকে ষোড়শ যামাদ্ধে বিভক্ত করিয়। 
গ্রত্যেক ফামার্দের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম নির্দি্ করিয়! 
গিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা ও উাহাদেরই পশ্থানু 
স্তী হইয়া দৈনন্দিন কর্তব্য নিচয়ের পৌর্কপর্ম। 
অর্থাং অগ্রপশ্চাদ বর্ভিত। রক্ষা করিয়া চলিতে যত্র্পন 

স্ব এন্ধলে মাত্র স্বাচ্ছের সহিত, জন্বন্ধ রক্ষা করিঘাই কথ্ব 

অমৃহের গুকুত্বাদি বিবেচিত হইতেছে। 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 9 

প্রথম যামার্ কৃত্য। 
নিশ াবসানে বিহ্গমগণ যখন কলক? বাজাই যা বিশ 

নিয়স্তার জয় ঘোষণা করিতে আর্ত করে, প্রা সতী 

যখন লোহিতবাসে স্বর্ণ কাস্তি আরৃত করিয়া স্বদুমন্দ 
হাসিতে থাকেন; প্রাত প্রাতঃসমীরাশের সুধামম্ব নিব মৃত 
জগ্নতে যখন ধীরে ধীরে জীবন ষঞ্চারের সুচনা হ 
্যাগণ সেই মনোরম মুহুর্তের না এত্রান্গ কস 

রাখিয়াছেন। অরুণোদয়ের পূর্ববর্তী দণ্ডদয়-পরিমিত 
কাল উহার স্থায়িত্ব। এ পবিত্র সময় পরক্রন্ষের পবিত্র 
নাম স্মরণের একাস্ত অনুকূল, তাই উহা এঁ পবিত্র 
নামে অভিহিত হইয়াছে । এই পবিত্র সময়ে জাগ্রত 
হইয়া আর্ধ্যগণ ভক্তি-বিগলিত-ন্ৃদয়ে বিশ্পপতির ধ্যান 
ধারণায় প্রবৃত্ত হছইতেন (১)। সমস্ত দিন যাহার ক্বেছে 
গ্রতিপালিত হইয়াছেন, সমস্ত রাত্রি ফাঁহার কৃপায় 
নির্বিদ্বে যাপন করিয়াছেন, ধাহার মঙ্গল হস্ত তাহাকে 
রাত্রির বিপংসঙ্কল সময়ে রক্ষ। না করিলে তিনি 

কোন্ সময় কোথায় উড়িগ়া যাইতেন, এই শুভ সময়ে 
সেই মঙ্গল-সন্কল্প বিধাতার ও গগানুকীর্তন করিতে তাহাল 

রুতজ্ঞ হৃদয় কেন ন। ব্যগ্র হইবে? এক বিন্দু উপকাৰ 
তু করিলেই যে হৃদয় উপকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা 

মাপা বাটা ৫ পৃ ০ পপ পা 
পপ শপাপ্িল এ শপ শা আসল লাশ পক 

(৯) ব্রাঙ্গে মুহূর্তে উতথায় রথ চি্তয়েৎ। 
কায় কেশস্তদুভূতং ধ্যায়েত্, মনসেশ্বরং ॥ 

কুষ্ম পুরাণ, উর? ১৭শ অধ্যায় । 



১ সাব রী 

প্রকাশে বাগ হয় সেই ইতঠতা-প্ আর্ধাহ্ৃদয় 

হন্ের অদীম দানের বর ভাবিয়া কেনই না কৃতজ্ঞ 
হইবে? কেনই না কৃতজ্ৰতার, পবিত্র অশ্রু বিসর্জন 
করিবে? আবার ওছিকে, সন্মুখে ঘোর অহসার সমুদ্র; 
উহার ফেণিল তরঙ্গের ভয়াবহ শব্দে অন্তরাত্বা একে- 
বারে ভীতি-বিছ্বিল হইয়া উঠে! কাহার সাধ্য স্বকীয় 
ক্ষুদ্র বলের প্রতি নির্ভর করিয়া উহার বিশাল বক্ষে 

মনতরি। ভাসমান, করে? কাহার সাধ্য বিশ্বাধিপের 
অনন্ত বলের উপর নির্ভর না করিয়া অক্ষতমনঃগ্রাণে 
এ সমুদ্ধ বক্ষে আ্রাণ পাইতে পারে? এ বিশাল সমুদ্রের 
বহ্বায়ত বক্ষে প্রলোভনের 'কত মগ্রগিরি, .নুদ্ধায়িত 

রহিয়াছে, কাহার সাধ্য সেই ভবকর্ণধারের “নিরাপদ 
ইঙ্গিত ব্যতীত তাহার সংঘর্ষ, হইতে তুর্ব্ল মনতরি 
রক্ষা করে? তাই নিদ্রাবসানে, ষধন মন সংসারের 
গুরুভারে প্রপীভ়িত হয় নাই, বরং রানি বারিণী নিদ্র 
যখন্ ভাহাকে শ্রমজনিত্ব ক্লান্তি হইতে মুক্ত করিয়া তাহার 
বলবিধান করিয়াছে; -.আর্ধ্যহৃদয় তখন নেই মঙ্গলময় 
বিধাতার চরণোপ্যন্তে বিনীত ভাবে আধ্যাত্মিক বল ভিক্ষা 

করে এবহ সেই ৮৫০৭ বলীয়ান হইয়া কার্য 

অনস্তর, আর্ধহাদয়, ক্রাতল্। ৰ 

ম্মরশে প্রবৃত্ত হর । ৮৮০ প্রভাত কালে যাহা- 
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দিগের পবিত্র মাম উচ্চারিত হইয়া থাকে (১), 
টাহীদের জীবন অলৌকিক ধর্নাভাবে। অযানুষিক পুণ্য- 
তাষে দীপ্তিমান। জ্ঞান-উক্ষে শাহান পহিদ্র জীবন 
সন্দর্শন করিলে, উহাদের '্মচল ধর্মাভাব, এ 

সহিষ্কুতা ইয়ে ধারণ] করাতে 'ারিলে, সহ 
১ ক্তাহাদের জ্যোতির্য় জীবনকে আমাদের টু 
চর জীবনের পর্ধপ্রদর্শক. রূপে নিযুক্ত করিতে 
পাঁরিলে, ধোর বিপৎসঙ্কুল সংলারারণ্যে ধু পরিমাণে 
নির্ধ্বিদ্বে ধিচরণ করা যাইতে পারে। যখন পাঁপ- 
প্রলোভন মোহিনী-মূর্ডি ধারণ 'করিয়! মনকে আপনার 
দিকে আকর্ষণ করিতে সচে৪ হয়, তখন যদি আমর" 
£ মহীত্বগণের দেব-ভাবের দিকে দৃষ্টি পাত করিতে 
পারি, তাহা হইলে উহার এ মোহিনী মায়া আর আমা 
দিগকে মুগ্ধ করিতে, সমর্থ হয়না; আধাদের স্তবা 

পা রান টাক কীট বক পাখিটি জর কমা সাল পপ পপ পপর পাঠাবার (এপ প্রলাপ পপি 

১।: পুণাক্লোকো নলোরাজা। পুথ্যক্লোকো মুধিটিরঃ। 

পুণাগ্লোকা চ বৈদ্েহী পুণ্যক্োকো জনার্দন: 7 . 

(ক: ভূগ্ষশিষঠঃ ক্রুতুরিরাণ্চ মনুঃ পুলস্বাঃ পুলহঃ সঙ্গোতমঃ 
রৈভ্যোনমরীচিপ্তাবণো রিভুপ্চ কুরবন্চ সর্ষে মম হুপ্রভাতং 
সনৎ কুমার: সনকঃ সনন্দনঃ ক্নীতনোহগ্যাস্বরিপিঙ্কলৌচ । 

সপ্তস্থরাঃ সপ্তরসালাশ্চ কু্বন্ত সর্কে-মম সুপ্রতাতৎ ॥ 

0) বামণ পুরাণ । ১৪ অধ্যায় । 
খ)। মতাত্তরে, শখ্যা হইতে উ্থানাস্তর, কর্কৌটক, ধতুপর্ণ, নল, 

দময়স্তী এবং কার্ডবীর্ঘটাজ্ভ্নের : নাঅশ্বরণ ব্যবস্থিত তইঘাস্ছে | 
: স্ঘুনদ্দন কত আহুকাচার তন্: 



8৮ আর্ঙ্জীবন | 

পথে আর তা পরিপন্থী 'ছু্ীতে , দাহলী হয় না। 

জ (জীরনগৎ পরানের ভয়ারহ- “দৃশ্য-দর্শনে মনে ভীতির 

সঞ্চার যদ তখনই আমর! ওই দ্েবচরিত মঙ্থাত্ম- 

মা 

ধান করিতে: পি রঃ তাহা হইলে এ ভীষণ সংগ্রা 

আর.ভীষণ বলিস! গ্রতীত হয়না; উহার লগ 
কোমলতায় পরিণতি পাইয়া যায়, উহা প্রিয্-বন্ধুর শুভ- 

সয়াগৃমের ন্যায় আনন্দ-বিধায়ক হইয়। উঠে। এই 

সাধু অভিপ্রায়েই পুণ্যক্লোকদিগ্ের নামোচ্চারণের প্রথা 

প্রবর্তিত হইয়াছিল মন্দেছ নাই। 
পুধ্াঙ্লোকদিগের .নাম-নির্দেশ-স্থলে যাঁছাদের নাম 

উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত,ও জগতে ত্বনেক 
সাধুপুরুষ,ও. 'সাধ্বী নারী পবিজ্র ভাবে জীবন ধাপন 
করিয়।, ভীধাদের, মহজ্জীবনের অবনুস্ত প্রতিকৃতি, 'আমা- 
দের সুমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে 
পুণাক্লোকস্থলে স্াহাদের নাম ও গ্রহণ ক তে 
ফলভঃ উক্তরূপ নাম নির্দেশের লক্ষ্য ইহাই নহে যে, 
এ অন্পসংখ্যক দেবজীবন ব্যতীত জগ্গতে আর কোন 
ও ্বীবন $ রূপ পুত হইবার ধোগ্য নহে, প্রত্যুত 

র্ উদ্দেশ ইহাই: বোধ ইয় যে, আয়রা এ ৃান্তের 
অনুমরণ. করিয়া অন্যান্য, দ্েররিত,. পুরুষ ও মহিলা- 
দিগের প্রতিও এরূপ দ্ধ ও ভক্তি প্রদর্শন করিব এবং 

এইরূপে উাহাদিগের পবিত্র জীবনকে আদর্শরূপে 
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সম্মুখে ধারণ' করিয়া স্বস্ব জীবন সংগঠিত করিব। 
্াস্ত স্বরূপে আমরা ন্বগর্গত হাতা রাজ! রাষকুষণ 
ও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণী রাণী ভবানী এবং অহল্য বাইর 
নাঘোলেখ করিতে পারি” ইন্ছাদের নাম প্রাভঃম্মার- 
শীয়গণের নাষের সহিত ক্লোকবদ্ধ হয় নাই সত্য, . কিন্ত 
অনেকে পুখা-ক্লোক দিগের ' "ম্যায় ইহাদের নামও 
রীতিমত গ্রহণ করিক্লা 'খাকেন। খান্ডবিক) দেবচরিত 
পুরুষ ও মহিল! মাত্রেরই যে নামোচ্চারিত হওয়া 
হতিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে জগতে সহত্র 
সহত্ম সাধু সাধ্বী জন্মগ্রহণ করিয়া কি রূপে পবিভ্রতা- 
ব্রত উদ্যাপন করিতে হয় তাহ! শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন; 

আমর। ভাঙাদের অত্যক্স সংখ্যকেরই : নামগ্রহণে অবকাশ 
প্রাপ্ত হই; তাই, মাত্র,অল্প সংখ্যকেরই নাম শ্লোক মধে 
ঠহীত হইয়াছে। যাহা হউক, অল্প বা অধিক সংখ্যকের 
নাম গ্রহণের মধ্যে শুভাশুভ-কিছুই বিশেষ নির্ভর করে 
না। যদি আমরাধহদয়ের সহিত একটী মাত্র দেবজীবন 
কেও পা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুদরণ করিতে 

বতুপর হুই, তাহাতেও যথেষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা । 

আর যদ্দি প্রাণের সহিত অনুসরণ করিতে সচেই না হই, 
ঘদি মাত্র রীতিরক্ষার অনুরোধেই নাম শ্রহগ করি, তাহা 

হইলে জগতের সমস্ত মহাপুরুধগণের নাম গ্রহইণেও ক্ছি 
মাত্র ফলের সস্ভাবন। নাই। কিন্ত আমরা এমনই ত্রান্ত, 
/মনই তত্ব-চিন্তন-বিযুখ যে, এই মঙ্গলকরী প্রথার দুখ! 

(৫) 



৫৬ আযেীধুধম ও 

উদ্দেশ্য যে ফি ভাছ। আও ভাবিয়া দেখি না। ত্র 
ইছার মুলাছুপন্ধার্সে' মমোবিধেশ কক্সি না? কে, 
শিক্ষিত সি 'পর্চটার ভযা়--অর্থগিহ লাই, আাব-গ্র 
নাই... শষ কয়েকটী' স্গারতি' ছি; লহীবন্ষ লাং 

গুলিকে উউটারণ করিগাস্তক্কপর্তীরোের পম্পাদন ফবি 
ছিক্ত, এ পন্ড নাম-গ্রতিপাঙ্গা দেবপুরাঘ এবং যভিল 

গতর খাতান্তরীণ জ্যোতির থাক ঘিগ্ুও হযে ধারণ 

করিতে বতুপনরভুইওন13 
গাঁতঠার্থান । 

'নার্ধাপুরষ ত্রাক্মহুর্তে জাত হইয়া ঈশ্বর এষ" 
পৃাঞ্লোক দিগেব নামোক্চাণ ববিঙ্গেন ঘটে, বিজ্ঞ, ই 
তেই তা! ]ুর এ শুভম্ুহূ্তের কর্তবেব শেন হুইল ন' 
তাহাকে । অুক্টে গাত্রোখানও করিতে মইবে। তিনি 

(য অবস্থাই থাকুন্ না! কেন, অপ্রতিধিধেষ কালণ বাতি 

রেকে তাঁর এই মুহূর্তে শয়ান থাক্ষিবাব আধিকাধ নাই । 
স্দি তিনি প্রঁচৃব কারণ না থাকা সক্ছেও সর্যোদঘেক 
পরে গাতোখান করেন, তাহ! হইলে তাহাকে তবকীণী 
প্রাস্চিত ছার! সেই পাপ হইতে মক্ত হইতে 
হইবে, আঙ্যাথা তিনি অচ্গাপাতন্কগ্রস্ত হইবেন (১)। 
সত্য দটে, শান্্রকারগণ এই, নিয়ন্ী নুযু-ব্রক্ষারী দিগেদ 
জম্যাই বিধিবদ্ধ.কদিয়া গিয়ারছনা! কিন্তু, কার্ষাতঃ টার 

এসপি শপ হছিউিপএী লাগার আন্ত বাজার নখ এন জজ ০০০ 

(১) সার্চ ্যা্তিরিপুকর শয়ানোডাদিতস্ ঘ। 
পরশ মকুর্বালে! যুক্তক্তাম্মহটতৈনস! ॥ 

ননু ২1 ২২%। 



কল স্থধূ ব্রক্ষচাবী দিগেক়্ আধ্যেই সীমাবদ্ধ থাঁকে না 

সমস্ত দ্বিজাতি ঈপ্দাজেই উহ পবিধ্যান্ত হইয়া পড়ে । 

ব্রক্মচারীগণ শশির্ধ কাল ব্যাপিয়া গুরুকে খবস্থান পূর্বক 

সেদ বিদ্যাভ্যাপ করিয়! গাক্ষেন (১) । এই সুদীর্ঘ কাণে। 

তাহাদের যে ফে রূপ ্মত্যাস সঞ্ধীত হয়ঃ পর জীবনে ও 

অধিকাৎশস্থন্জে ভর্জীপ, অভ্যাসই রহিয়া যাওয়ার একান্ 
সম্ভারন।। আৰ ক্ুঞ্কু সম্ভাবনাক্স উপর নির্ভর করিয়াই 
শান্ত্রকাবগণ নিশ্চিন্ত রহেন নাই, জহার। তজ্ঞন্য কঠোন 

শাসন বাকাও প্রয়োগ করিয়া গিলিছেস। ভ্ডাছাব। 

বলিয়া গিশাছেন যে; ধে থ্যভি সুর্ধ্যোদয়েক পরে দন্ত 

ধাবন করে সে এমনই পা্সিষ্ঠ ছে, “দ্ধামি জনার্দীনেল 

পুজা কবি, গররূ্ ধলিধা রা তাহার অধিকাৰ 

নাই (২)। ৷ মনুসংহিত্া় , বন্দলার, সমন « 

াতসস-ব্থলে উদ্তু মাছে, ৪সাসুরধ্যদর্ষনি পর্যন 
প্রাতঃসন্ধ্যা জপ করিবে এবং ঘে পর্যস্ নক্ষত্র নিকর *গ- 

রূপে দৃ লা হয়, 'দেই পর্যাস্ত পাত সন্ধা! করিবে। 

প্রাতঃ জন্ধ্যায় জপকারী' ব্যক্তি রান্তরিফত পীপ এব, 
সায়ৎ সন্ধ্যায় জপকারী ব্যক্তি দিবা কৃত পাপ ম্বহ»। 

পম পাপ উপ 

(১) উপনরন-বিধি-ধমালোফন-ন্বলে দ্রষ্টব্য | 

(২) উদ্িতে জগতে নাথে ষঃ ফুখ্যাদন্ত ধাঁবনং। 

স পাপিষ্ঠঃ কথত ক্রধাৎ পূজয়ামি 'ঈনার্দনং | 

মহাজন-গ্রহীত বাক্য । 



করেন (১)। শাস্ত্রকারঞ প্রতাষে উত্থান সম্বন্ধে এই 
রূপ বহুবিধ ফল শ্রুতি এবং হ্থিলন্বে উত্থান সম্বন্ধে এই 
রূপস্িছধি দোষশ্তির উঞ্জেখ করিয়া গিয়াছেন। 

' শাস্ত্রকারগণ জ্রতাষে অগগুখান ও উথান ন্বন্থো '£ 
পাপ পুখ্যের তয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে 
ফেন? ইহা কি তাহাদের ভ্্রান্তি-বিজস্তিত কুসংস্কাপ 
মূলক সিদ্ধাস্ত'নহে ? শীঘ্র ধা বিলম্বে উথান, ইছানে 
পু্য বা পাপের কি সংঅব থাকিতে পারে? স্কুল 

দৃষ্টিতে সহঙ্গেইখনোষধ্যে এইরাপ প্রশ্ন উদিত হইতে 
পরে ।+ কিন্তু বদি বিজ্ঞানের তন্বদর্শী চক্ষৃতে দ্ি 
করাতে বাই, তাছ। হইলে উজার মুলে.গভীর সত্য লুক 
যি রহিয়াছে দেখিতে পাত । তখন বুঝিতে পানি, 
শ্রম ও কৃষসংস্ফার চতুঃীমায়ও গুবেশ পথ পা 

নাই? তখন জপ কাপে উপর্লীদ্ধ'করি, এরূপ পাপ পুণ।, 
ভষ প্রলী্িমাধির মূলে “শরীর আদাৎ খলু ধন সাধনং, 
এই অগিপ্র'দিছিত রহিয়াছে? তখন বুঝ্ধিতে পালি, 
এই পাপাপুধযাছির ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শনের একমাএ 
তাৎপর্য জন সাধারণকে বিলন্ছে উথানে পিরভ এবং 
প্রতুষে উত্থানে গ্ররৃত কর], এবং এইরূপে তাহাদেন 
স্বাস্থ সংরক্ষণের উপায় বিধান কবা। যিনি এই সমস্য 

0১) পুর্ধ্াং সন্ধ্যাং জগৎ সিং আাধিতীমর্র্পনাৎ । 
পশ্চিমান্ত সমানীনঃ সগ্যগক্ষ দিভাবনাৎ্। 

পুর্্বাং সন্ধ্যা জপৎ সবি বৈশ যেনো ব্যপোহ্তি । 
পশ্চিমান্ত সমাসীমো মলং হি গিবাকৃতৎ ॥ 

মনু) হয অধাষ, ১০১1 ১৭ 



প্রথম পরিচ্ছদ । %+ 

নিষেধ ও বিধির অনুবর্ভী হুইয়! জীবনূ-পদ্ধতি নিয়মিত 
করেন, তিনি অবশ্য শুভ ফল লাভ করিয়া থাকেন। 
আর যিনি ইহার বিপরীতাচরণ করেন, তিনি অবশ্যই 
হস্তভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

এখন আমাদের দেখা আবশ্যক, গুত্যুষে গাত্রোথা- 
লন যে এতি মাহাত্ধয কীর্ডিত হইয়াছে, বিজ্ঞান তৎ- 

সন্যন্ধে কি বলেন। 

সকলেই অবগত আছেন, রক্ষনিচয় সমস্ত রাত্রি কার্ল? 

( অঙ্জানস্ঞান ) নামক বাম্প পরিতাগ করিয়া খাকে। 

পরে যতই রাত্রি অবসান হইতে থাকে, ততই অঙ্গারজ। 
[নর পব্বির্তে অক্সিজেন ( অক্লজান ) পরিত্যাগ করিতে 
আরম্ত করে, পরে প্রত্যুষ হইতে কার্কন্ পরিত্যাগ এক 
বারেই বন্ধ করিয়া অকৃসিজেন পরিত্যাগ করিতে থাকে । 

্বঙ্গারজান যেমনি জীবগণের পক্ষে মহামারাত্মক, অজান 
শ্বাবার তেমনি প্রাণ প্রদ। একটী ভেক ব1 মুযিক কে 
এদি কোন ক্রমে ধরিয়া কোন্ অঙ্গারজান পুর্ণ পাত্রে 
নিকট এমন ভাবে স্থাপন করা যায় ঘে, তাহার নাশ 
রন্ধ, বার এ অঙ্গারজান শবীরস্থ হয়, তাঁহা হইলে মুহু্ 
না যাইতেই তাহার জীবনী শক্তি মাধ এবৎ শরীর 
বিবর্ণ 5ইতে আরম্ভ করে এবং অচিরেই সভ্যালক্ষণ উপ 
স্থিত হয়। পরে যদি আবার এ য়তকল্প জন্তট/কে একটা 
অগ্লজানপূর্ণ পাত্রের নিকট পুর্ববব স্থাপন বন। যাঁধ, 
তাহা ₹ঈলে তাহার মেই অবসন্ন জীবনক্রিয়া আবার সাম্য 



৫৪ আর্ঘযরজীবন। 

বস্থ হুয়। শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ পুনরাগত হয এবং শ্বতু, 
লক্ষণ তিরৌহিত হইয়া বায় (3)1 মনুষ্য সঙ্বন্ধেৎ 
ঠিক একই কখা। অতএব যে কার্ধন এঞ্জন মাবাজক 
তাঙা হইতে দুকে থাকিয়া গ্রাণ বাধু অক্সিজেন সেবন।থ 
যাত্বিক হওয়া সর্কলেরই কর্তব্য । প্রত্যাষে গাত্রোথাণ 
করিলে অনায়াসে এই উদ্দেশ সংসিদ্ধ হইতে পাবে। 
এই সময়ের ু্সিস্ক বাসর সহিত অকৃর্সিজেন সম্মিলি 

১ জীবসণের ক্যা ্বক্ষাদিগেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে। জীবগ- 

যেমন বহির্ববামু আকর্ষণ করিয়া! লয় এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে ০৮ 

বহিষ্কৃত করিয়া! ছেপ্ু, উদ্ভিদ গঞও অবিকল ভাহাহী করে। কিঃ 
উডক্বের কারের পদ্ধতি এক হইলেও কীর্ঘচ সম্পূর্ণ বিপরী । জীযে বা 
পালি গ্রহণ করে, বক্ষ অহ! প্রাপলাশক বলিয়া পরিত্যাগ ক৫1 

এব দুগ্ধ যাহ] প্রাপপ্র্ বলিষা গ্রহণ করে, জীব তাছ1 জীবন হষ্চ 

বলিয্না পরিভ্যাগ করে । বাস্তবিক, জীবজগৎ ও উদিজগত পরম্পণে 

জীবন রক্ষার মহ্ণসূলা বস্ত্র কাপ । একচী সর্বদাই অজ্ঞাত সা” 
অপক্ের প্রাণ রক্ষার্থা অকাস্ত পরিশ্রম 'কদ্ধিতেছে, অথচ সঙ্গে দ্ধ 
আপন্মারও প্রাণ রক্ষী করিততছে। জীবসণ নিশ্বাসযৌগে থে ব4 

গ্রহণ করিতেছে, তাহার অন্লজান নানক অংশ ডাহার গজবশোধন 

ক্রিয়া যমাপন করিয়া! রক্তস্থ চূব্তিপপগার্থ সহযোগে আপপি কাক্প 

পরিণত হইরা বহির্গত হক্ইতেছে। এদিকে সুগপ 'আবাব এই **” 

পরিত্যক্ত কার্ধন্কে প্রাণবায়নধপে গ্রহণ, করিত] স্বকীয় এষে'জনসিছি 

পুরঃসর উতছা!কেই' আবার অকুসিজেনে পরিপত কণ্সি। জীবজগ”ও 

হিতার্থে প্রেরণ করিতেছে জীবজগৎ ও উদ্ভিজ [7 ণই (৭ 

আশ্চর্য বিনিময় কার্য চলিতেছে, ই্াতেই ছি, গ্রধাশ ৮ তেডে 
হিলে কোন্ কালে অকৃসিজেত র প্রাুধ্যে উদ্িজন্ঠৎ টি 7 বা্বনের 

লজঞাধিক্্ে জীবজগৎ উত্সন্ন হইযা! যাইনভ। 



করিয়া থাকে: বোধহয়, এই নিমিতই প্রত্যুষ সময়ের 
বারুকে “বীরবায়ুগ আরা প্রদান করা হইয়াছে। 

অপর, রাত্রিতৈ, রুদ্ধদ্বার গৃহে শয্লান থাকাতে প্রশ্বসিত 
াযুস্থ অঙ্গারজান বহির্গত. হইতে পথ না পাইয়া গন 
বায়ুরাশিকে দুষিত, করিয়া ফেলে । হত শীত এ দুষিত 
বায়ু হইতে বিশুদ্ধ রাঁযুতে গমন করা যায় ততই উত্তম. 
কিন্তু, তাই বলিয়া অধিক, রানি থাকিতে, উত্থান কর; 
যুক্তি সঙ্গত নছে। কেননা, একেত তখন বাযুরাশি' 

বৃক্ষ-পরিত্যক্ত কার্কানে দুষিত, থাকে? তাহাতে আব 
নৈশ-শিশির-জম্পাতে উ্থা. অধিক মাত্রায় শৈতাগুণ 
বিশ থাঁকে। এদিকে বেলা বদির যঙ্গে সঙ্গে আবার 
বায়ু উষ্ণ ও রক্ষৃভাবাপ্ হইতে আরম্ভ করে। অ অতএব 
কি রাত্রি, কি দিবা, কোন লময়ই প্রত্যুষ সময়ের নাঃ 

গাত্রোথান সম্বন্ধে অনুকুল নছে। এই আন্ত কারণেই 
শাস্তকারগণ রা ্াত্োছানের এ এত মাহাত্য ঘোষণ। 

£ এ পদ? চন্ষ,তে জল পরক্গেপ 

ঢা পরিত্যাগ করিক্লাই আর্ধাগপ :€ নমঃ প্রিয় 
দত্তায়ে ভুকে, ॥অভিলবিভদাত্রী পৃথিবীকে নমস্কার-- 
এই বাক্যে পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া ভূমিতে পাদ. 
বিক্ষেপ করিতেন। পৃথিবী নিজ্জী্ জড় প পদার্থ, তাডার 
প্রাণ নাই, জ্ঞান নাই; চেতনা নাই, বোধশক্তি না 



৫ ভাবীর! 

তাহাতক: নমস্কার ফ্ে? ? দেকটুধাকো মর্মাহত কি 

টজ মি হ্ না; ;) প্রিয় বনে গ্রসল 

কিংব। আন্গরঙলে পুলফিড় হইতে পারে না। তাহাকে 
প্রা করিলে কোন্ ,অভীঃ সিদ্ধির সম্ভাধন৷ আছে? 
মে প্রাণি লাধারণৈর আধার গৃহ বই আর কিছুই নহে 
তাহাকে নমস্কায় কেন? মদি মাধারণের ভাণ্ডারগৃহ 
নিজ্জীন পথিবী নমস্কার পাড়ে অধিকারী হইল, ভবে 
আমার দ্বকীধ ভাওারগুহ, যাহার সমক্ক ব্য সুধু আমা 
রই সুখ শাধনে বিনিযুক্ত রহিয়াছে, যাহার, গতি, 
স্ুতে আমারই নাম চিহ্ছিত রহিয়াছে, সেই একমাত্র 
আত্ম-সুখ-জবা-পরিপৃন্িত ভার গুহ ত্বাহাতে অনধি 

কারী রছিবে কেন? শুকনদর় অপ্রেমিক বাকি এইবূপ 
কুট তরু উতাপিত করিতে পারেন । কিন্ত ফাহাৰ 

দয় কোমল, কঠোরত| ফাঁছার হৃদয়ে স্থান লাতে 
সমর্থ হক নই, তিনি কখনও এপ প্র্থ জিজ্ঞাস 
করিতে পারেন না। তিনি প্রেমের চক্ষে জগতের দিকে 

ষ্টিপাত করেন, প্রেমপূর্ণ খদয়ে সকলের, দিকে চাহিয়। 
দেখেন। পুষ্প তাহার, নিকট হস্ত করে; রুক্ষ 
হান অঙ্গে চার ব্যজন করে, ন্রিখ'রিণী কুলু কু? 
ধ্বনিতে ভীহাকে প্রেমর্ীতি শিক্ষা দেয়; পর্বত 
তাহাকে আত্ম নিভরের রত প্রদান করে? সমত্ত জগং 

স্টাহাষ সছিত নধুরালাপে গ্ররৃভ হয়। তিনি অমনি 
ভক্তি 'ব্লিত হৃদয়ে সকলের একমাত্র ধারঘিত্ী, 



একমাত্র গ্রসুতি বসথুন্ধরাকে, নমস্কার করেন; অমনি 

সর্ব প্রিয়-বিধাত্রী,... সর্ব/ভিলফিত-প্রদায়িনী পৃথিবীদে 
সকৃতজ্ঞ চিত্তে অভিরাদন রুরেন,।. বাস্তবিক, যে ৪? 
নিয়ত জমস্ত জীব জন্ত, বৃক্ষ লতা, পর্বত. শোতঃ 

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ষাহার, বিশাল বক্ষে অনন্ত 

কোটী ভ্রীব অনব্রত ভীড় করিতেছে, ধিনি অননা 
বদনে সকলের সকল ভার বহন করিতেছেন, . 
সর্বপালয়িত্রী সর্বংসহ। ধরিত্রীকে কখনও রি 
নিজ্জবি পদার্থ বলিয়। হৃদয় তৃপ্ত হইতে চায় না; 
আরও দেখ, যে হৃদয় প্রেম চক্ষে বহি্্জগতে ৃষ্টিক্ষেপ 
করিতে পারে; লা অস্কুচিত ভাবে কছিতে পারে, 
“ এই গন্ধগুনযুস্ত বু ধ্বী, এই রস" গুখোপেত জলরাশি 

এই পরাধীন বাল, এশ্রত্বলিত তেজোরা শি 

এবং সশব্ সশব্দ নভোমণ্ুল, সকলে, আমায় এপ আশীন্বাদ 
করুন্ যেন আমি' অদ্যুকার দিন মঙ্গলমূতে যাপন করিতে 
পারি;” যে হৃদয় দৃঢ়, নিভ? 'রেরভাবে রুহিতে, পারে“ সগ 
মহার্ণব,সপ্তকুলাচল, 'সপ্তীঃ মুল, সপ্তযহাহীপ 'ং ২ক্ষেপত: 
ভূরাদি সমস্ত বন, আমা এরূপ আশীর্বাদ করুন্, যেন 
আমি মঙ্গল মতে অদ্যকার দিন যাষিনী যাপন করিতে 

পারি (১) /”  ফেই-হদয়ের কত সুখ ত তাহার কত 
চি ৃী সন্ধা সরসান্তধাপত: লম্পর্শ; নাজ দিত তেজঃ। 
/  নভং সব্ং মহত] সই কু সূ মম ুপ্রভাভং ॥ 

সপ্তার্ণবা সপ্তকূলাচলাশ্চ সপ্র্ধযো ্বীপবরা সপ্ত। 
ভূরাদি কৃত্ধা তুবনাদি সপ্ত কুর্স্ত সর্ষে মহ 'নুপ্রভাভৎ ॥ 

বামণ পুরাপ, ১৪ শ অধ্যায় 



৮ অীঘটক্ীবন |. 

শৃন্ধি। যিনি এইনণ নিভরিভাবাপন্ন সরল হদয়েন 

অধিকাবী, তিনি কেন অপ্গস্ুচিতত চিত্তে সকলের দিকেই 
চাহিতে পারেন ' কেমন মিশ্চি্ট যনে সংসার ক্ষেত্রে 
বিউবণ করিতে পারুবন! এই নিশিত্বই তীক্ক মনীষ। 
সম্পন্ন আর্মাগণ 'পৃর্দিবীক্ষে নিজ্জীবি জানিরাও তাহাৰ 
প্রতি অবচ্ৰ কষে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এবং এই 
জন্যই তাহায়া সংলার ক্ষেত্রে প্রথম-পাদ-বিক্ষেপ কালে 
পৃধিবীকে শক্তি ভগ্নে নমস্কার করিতে উপদেশ প্রদান 
করিয়া গিয়াছেন। 
আব, তাহারা কি আ 

পাদবিক্ষেপ কালে শু নিজ জগতের বি প্রোমপুণ 
র্টিপাত করিয়াই ড্ন র 
করিয়া িয়াছছেন ? , ষিনি, জগতের একমাত্র নিয়া 
রত কষাতডের একঘাত বিধাতা, সামান্য একটী পরমাণ ও 
ধারার আঙেশ বযাতিরেুক পার্খববর্তন করিতে অক্ষম 
সে সর্বধ্ী জগদীশ্যুরর পবিত্র প্রেম ফি বধু প্রকৃতি” 
ভিতর দিন অনুভব করিতে হলিয়াই ভূ রহিয়্াছেন - 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি আর ভীহার জীরস্ত প্রেম উপলঞি 

করিয়া দন্মুখখীন ছাঁবে কাহার গতি ভক্তি এবং প্রেম 
বিস্কারিত দুিলিক্ষেপ “ফারিয়া কৃতর্থ হইতে উপদেশ 
প্রদান করিয়া ধান” মাই? না পঁরজ্ঞানী হিতচিকীধ 

আধ্য মনীবিগের কে ইন্না অবসস্তব | ভাহারা এক দিকে 
[চাঙ্গা আনি সসজাতিমাস্মে হাক্ষালহায ঈশ্বর (পেযভান বিজি 



প্রথম গলিচ্ছো। ৫৯ 

খিত দেখিয়] সমস্ত জগঙ্খকে প্রেয়ভাবে আলিঙ্গন এ 

উপদেশ প্রধান করিয়াছেন, অন্য দিকে ভেমমনি__ বরং 

তুতোহধিক_-সমস্ত অক্মাতের: 'আদ্ধিতীয় অধীশ্বর পর. 

্রহ্মকে সাক্ষাৎ রূপে: (উপলব্ধি করিয়া তাহার পৰি 
পদারবিন্দে তক্ভিভয়ে মর অধনত করিতে উপদেশ 

প্রদান করিয়া গিয়াছেন: এবং তাহাতেও-তৃগ্ না হইয়া 
সেই শুভ মুুর্থে এই 'বলিয়। তাহার পবিত্র: আদেশ 
ভিক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে “হে 

লোকেশ চৈতন্তময় আদিদেবত চা বিষ্ষো! আমি 

তোমারই ছজ্ঞায় প্রতাষে, গাত্রোখান করিয়া তোমারই 
প্রিয় কাষনায়, মংজার ফ্মান্রার অনুবর্ভন করিব । ধর্ম যে 

কি, তাহা। আমি জানি, কিন্তু, তাহাতে আমার প্ররন্তি 
দাই) অধন্ধ্ম যে কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু, তাহা 

তেও আমার নিথৃত্তি নাই) হে হৃষিকেশ! ভূমি হদি- 
মলে অবস্থিষ্ঠ থাকিয়া আমায় ষে কার্ধো নিযুক্ত কর, 

শাষি তাছাতেই নিষুক্ত হই (১)৮। এরইরপে বহি 
তে এবছ অন্তুর্জীগতে _ ট্ পরোক্ষ ভাবে, এবং সম্মুখীন 

কাপে ভীরন্ত স্বরের পবিত্র শ্্রীতি উপলবি করিয়! 
যাহাতে আমরা সমস্ত য় ১সারকে প্রয় ভাবে আলিঙ্গন 
করিয়া য় বন্ু-দন-পরিতত ্ ধা, প্ররুষের ন্যায় 

5 

১১) লোকেশ টচতুতা-মকাদিদের। ইলা ক্রিক ভবাজ্ঞযৈব | 
প্রাঃ সমুখায় ভব রি্ার্ঘ, সংসার যাত্রা মনুবর্ত সিস্তে ॥ 

জানাগি ধর্খৎ নচ মে প্রবৃকি জানা ধর্খৎ লচ মে নিরৃততিঃ | 

তা হাষিকেশ ছদি স্িতেল খা নিবুজোযশ্মি তখা করোমি 1 



আর্ধজীবন । 
আনন্দিত মনঃ প্রাণে কর্তব্য সংসাপনে নিযুক্ত 'হইতে 
পারি, এই উদ্দেশ্যে এই সাধৃপদেশ প্রদান করিয়া গিয়।- 

হেন, . এব এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এরূপ পবিত্র 

বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদের হিত কামনার ভ্বলত্ত 
পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। | 

অনন্তর ভূমিতে পদক্ষেপ করিয়াই নলরাজা, কার্ড- 
নীষ্যাজ্জুন প্রভৃতির, নাম স্মরণ পূর্বক চক্ুতে জল৷ ্ রক্ষেপ 
দিবার বিধান (১) |. 

| সকলেই : অবগত আছেন সদীর্দ নিদ্রার পরে চক্ষ 
দূ ঈষৎ রক্ত বর্ণ ধারণ করে। চক্ষদয় এব মস্তি 

একই ধমনী সম্ি দ্বারা প্রতিপালিত নিদ্রা কালে 
ঘখন হৃৎপিণড হইতে স্তক্কাতিমুখে রক্ত-শোত দাবি 
য়া 1 খাযিক (২), তখন তাহ রি নিয়দংশ পথিমূধো চন্দ 

ছয়ে আখি, হইয়া খাকে। ইহ হাই চন্চুর এঁন্নপ জয়ার 

তার প্রধান কারণ। আরও. একটী কারণ আছে, নিদ্বা 
কালে, কা [কাবরণী (ক্ধেস্ক টাইবা) নামক ঝিশ্লিবৎ পর: 

দাব উপর 'বক্ষি-পত্রের ( আইলিভ,) এর চাপ পড়ে, 
এই চাগ্ ঝট ও চক্ষতে রক্তাধিকয হইতে পারে! 
দাহা হাক, ্ কারখেই হউক, নিদ্রাকালে যে চক্ষৃতে 
রক্তাধিক্য জন্িয়া থাকে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করি- 

ঝাছেষ। এই রক্তাধিক্য জন্যই চচ্ষ্ঘয় উষ্ণ হয় এবং 
এলাচ ন পা স্পীকার কাপ হক অস্০৬ ৪ কিনি সতত পাস 

এ এইরূপ নার গ্রহণের কোন ন উপহোদিত ২ আছে কি ন! তাহা 
ঘ--৪৯) পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে । | 

(২) পাদ ্রঙ্গালনাদির হেত -নির্ধারণ-স্থলে ডঙ্টব্য। 
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নত্র মল উদ্ভত হইয়া থাকে। : ইহা আরও' দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইলে: কপ্ণেক্ক বাইটিদ্ নায়ক ,এপ্রদাহ-বিশেষ 
জন্মিতে পারে। নিদ্রা, হইতে উিত হয়! যদি চ্ষদ্য়ে 

শীতল জলের গ্রক্ষেপ দেওয়া ঘায়, তাহা হইলে 

এইরূপ উষ্ণত। বিদুরিত ভ্ইয়। চক্ষ, শীতল হয়, 

নেত্রমল বিধৌত হইয়া দৃষ্টির: ্ রস্্তা জন্মে এবং 
উক্তরূপ প্রদাহের - আশঙ্ক। বু পরিমাণে তিরোহিত 

*ইয়। যায়। অপর, শীতন জলের সস্কোচন ও সজীবী 

করণ শক্তি অতিশয় প্রবল । শিল্রাকালে অক্গিপুটে 

রক্তাবিকা নিবন্ধন মে উষ্ণতা জন্মে, তদ্দার! দর্শন 

স্লয়ুদ ( অপ্টিক্ নার্ষের) পরিধি কিঞ্চিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
কয়াতে তাহার কিছু শিখিলত। জন্মিয়া থাকে । 
শীতল জল গ্রক্ষেপে সেই পরিধি সন্কুচিত হওয়াতে 
উষ্ভার (দর্শন-্লামুর) শিথিলতা বিতুরিত হনব এবং 
মজীবতা জন্মে স্থতরাৎ তৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকে (১)। 
বোধ হয় এই সমস্ত কারণেই নেত্র প্রক্ষালনের বাবস্থা 
পিত্যানুস্টে় কর্ম্মনিচয় মধ্যে স্থান-লাভ করিয়াছে (২)। 

গা এপ সি এজ ৯ ৪ সিসি পর শি ০ জা শক পপ পরা আপ পালা শপ ওক পেপসি চিন /নাওাএ ৬৯ পপির ০ 8৮৫ সা এ 

1১) আমি এক জন সন্তর বংসর বয়ন বৃদ্ধকে রাতিকালে ছ্'চে 
%ডা লাগাইতে দেখিয়াছি । তিনি প্রত্যই প্রাতে, জানের বেলান্ধ 
ও সন্ধ্যা কালে চক্ষুভে শীতল জলের প্রক্ষেপ দিতেন,। ৮০:৮২ ধত্জ্র 
“যঃক্রমের সময় তাহার কাল পূর্ণ হয়। এ পর্যান্ত স্টাহার দৃষ্টি শি 
ঘংনক ৩০৩৫ বৎসর বয়স্ক খুবকাপেক্ষা প্রথর ছিল। কে বলিতে 
পারে যে জল প্রক্ষেপই গ্বাহার হী অব্যাহত-বাখিবার প্রধান 
ক।বণ ছিল না? ৫ 

১) ক্াছ্িকাচার তত্ব). 



৬. আর্ধযবীবন । 
এবং চক্ষ,তে জল না দিয়া ঘরের' বাহির হইলে “দোষ” 
এই ধস্কীর সাধারণের নে বদ্ধমূল হইয়া 'আঙদিয়াছে। 

স্ু রা মর্ম 

চাক: শা উজ রা ষে বক্তি জীবন 
ধারশে হচ্ছ কস্গেত্রাক্ষ মুচূর্ভে গাত্রোথান করিয়া মৈত্র- 
ক্র সমাটর করিবে, কদাপি মলাদিন স্বাভাবিক বেগ 
ধারণ করিবে মা (১)। এস্লে “ ঈমন্তরকর্ণ্ম ;, বলিতে 
মুত্র পুরীঘোতদর্গ বুধাইতেছে। «“মৈর,, অর্থ হিতর | 
যে কার্ধয ঘথাকালে সমাচরিত হইলে স্বাস্থ অব্যাহত 

গাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাঙছার মাম “মৈত্র, অর্থাৎ 
ছিতকর কর্ম রাখ] যুক্তিযুক্তই বাট । এই মৈজ্রকল্ম 

কিরূপ স্থানে নিষিদ্ধ ও কিরূপ স্থানে বিধেয় এব তৎ- 
সময়ে কিরর্প সাবধানত।' অবলম্বন আরশাক, তৎসম্বন্ধে 
পুরাপশান্ত্র বলিতেছেন £--দেব, গো, ব্রাহ্মণ, বহ্ছি ও 
রাজপথ এবং, চতুক্্থ এই সমস্ত স্থান গমন করিবে না। 
গোষ্ঠে অর্থাৎ, প্রান্তরে গমন করিবে এবং তৎকালে শীর্ষ, 

(৯) ব্রাঙ্ছে সুহূর্ভে উত্িষ্ে ১২২) রক্ষার্থাসীযুষঃ। 

শরীর চিত্তাংনির্ধ রঃ ইমব্রং কর্খ সমারেছ ॥ 
দ্বভাবতঃ প্রযু্ভানাং মামাদীনাং জিলীবিষ্বঃ। 

ন বেগান্ধারয়েদ্ীরঃ কামাদীনাস্ত ধারয়েত, | 
| (| & টু 

বাজবলত, প্রথম পরিচ্ছে্। 
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মুখ ও ন'সিক। আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে (১). এবং 
ধ্যতবাক্ সন্ঘিতাঙ্গ এবং অবগুহঠঠিত হইয়। বসিবে (২)। 

উক্ত নিষিদ্ধ স্থানগুলিতে, ে.কেন গমন করিবে না তাহা 

নিতান্ত স্থ,লবৃদ্ধির ও অধিগ ম্য। মলত্যাগ কালে মুখ 

ও নাসিক! আচ্ছাদিত রাখিবার তাৎপর্যাও সহস্্ববোধ্য ! 

? মময় মুখ ও নাসিকা উন্মুক্ত রাখিলে.. মলের দুর্গন্ধ 

ও দূষিত অণুসকল নিশ্বাস পথে শরীরস্থ হইয়া বিরক্তি- 
কর এবং অপকাবক হইয়া উঠে, এই জন্যই “কপ 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শীর্ধদেশ, আচ্ছাদিত রাঁখি- 
বার বিশেষ কোন হেতু পরিলক্ষিত হয় না, তবে অনুমান 

করা যাইতে পারে যে, যখন প্রত্যুষেই মলাদি ত্যাগের 
বাবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রান্তরে যাইয়া তৎকার্ষা 
কর্তবা বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তখন মন্তক অনারৃত 
রাখিলে অতিরিক্ত শিশির সম্পাতে ফুস্ফুস্ সম্বন্ধীয় 
নানাবিধ পীড়াল কারণ জন্মিতে পারে, এই জন্থাই এ 
রূপ বাবস্থ। প্রদত্ত হইয়া থাকিবে । 

অনন্তর প্রান্তরে গমন? 'প্রাস্তরে গমনের উদ্দেশাই 
গৃহ হইতে দূরে মলাদি পন্ত্যাগ করা). তবে 
স্থলবিশেষে এমনও হইতে পারে যে, ষদি নির্দিষ্ট পরিমিত 
বাবধানে যাইবার জন্য স্প৪. বিধান না থাকে, তবে 

পপি জনা ক উপ পাসজজা ফা 

(১) ন দেৰ  গোবরাক্ষণ বহিমোর্গে ন রাজ সার্থে ন চহৃশ্মথেচ ূ  
কুর্তা ঘখোত্তসর্গমপীহ গোষঠে প্রচ্ছাদ্য শীর্ঘৎ মুখ নাসিকৰ ॥ 

বামণপুরাধ, ১৪শ অধায়। 
(২) নিয়ম্য প্রয়তোবাচং সম্থিতাক্সোহবশ্খঠিতঃ। 

জবার রত্বাকর ধৃত বিষু্ধন্খোত্বর | 



৬৪ আধ্যজধবন । 

প্রান্তরে গমনেও প্রক্কত উদ্দেশ্য শাখিত ডে হইছে 

পারে; কেননা, অনেক স্থলে অনেক বাড়ীর অনতি 
বাবধানেই প্রান্তর থাকে। এইজ প্রান্তরে গমনের 
ব্যবস্থা প্রদান করিয়াও শাস্ত্কারগণ বাবধানের উল্লেখ 

করিতে বিস্মৃত হন নাই।, তাহারা বাবধান সম্বক্ষে 

নিয়ম করিয়াছেন যে, ধনু নিক্ষিপ্ত তীর যতদূর: যাইয় 
পতিত হয় তাহার পরপারে কিৎবা অন্যন দেড় 

শত হল্ত ব্যবধানে মলত্যাগ করিবে (১)। মলাদি 

পরিত্যাগার্থ প্রান্তরে গমমকালে পাছুকা ব্যবহারের বিধান 

ছিল না; ' নগ্রপদে গমন করিতে হইত (২)1 ইহা: 
হেতু এই বোধ হয়, £-- গ্রত্যুষ সময়ে নগ্রপদে গ্রামের 
প্রান্তে গমনাগমন করিলে দুর্কা প্রভৃতির উপর যে সমল্ত 
শিশির রাত্রিতে সঞ্চিত হয় তাহা পদতলে সংলগ্ন হই: 
ক্রমে ক্রমে পদতলের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে! 

এইরূপ করিতে প্রথমে অবশ্যই সর্দি কাশি প্রভৃনি 
পীড়। হইবার আশঙ্কা থান্তক ; কিন্তু, কিছু দীর্ঘকাল 

এইরূপ চলিতে থাক্ষিলে শেষে শৈত্য বিলক্ষণ সহ্য হইয়। 
দায়। সহজ্ষে আর শৈত্য সংস্পর্শে কোনরূপ গীড় 
হইবার আশঙ্কা খাকে না দিন দিন পদতল দৃছ এবং 

০৬ ৬০০ ওর কস কা টনি িদকপাএ টি পচ তিতা 

(৯) অধ] মধ্যমেন, খুব শরত্রয়ৎ। 
_ হস্তানাত্ত তৈঃ সার্ং লক্ষ্যৎ কৃত! বিচক্ষণঃ 

1 আচার রত্বাকর ধৃত বিস্ুধর্ষোন্তর বচন। 

(২) ন সোপানত্যকা সত পুরীষে কুরধযাৎ,। 
আচান রত্বাকর ধৃত আপ্তন্থ । 

৯ চট পাপ চারার পা আত ও উট আপ ৬. জপসপা ৪ 
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গুল্ম হইতে থাকে ; কি শৈতো কি: উভাপে কিছু 
সী 

জার সহসা কোন আপকারের সম্ভাবন। খাকে না 

মন কি শীতকালায় রাবির শিশির-সিক্ত দুর্ব্বাময় পদে 

কে আীম্মকালীয় দিবার উত্তপ্ত বাসুকাময় প্রান্তরে পাছুন 
'স্ীনু অবস্থায় চলিতেও তাদৃশ পীড়ার ব! ্ শন 

কারণ থাকে না।' অন্মদ্দেশীয় চতুপ্পাঠীর ব্রা 
এবং কুষক সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এইক্- 
ন্ রণের খাঁথার্থ্য স্পষ্টরূপে উপলদ্ধ হইবে। 
যাধ্য প্রতি শতে একজনও সি লুইয়! ম 

গমন করেন না। প্রায় সকলেই প্রত্যষে নগ্রপদে 
গ্রামগগান্ে মলতাগার্চ গমন করিয়। থাকেন 

অথগ উভাদের মাধা ফুফু সঙ্গন্ধীয় পীড়া গ্র্চ 
বাকি সংখ্যা নিতান্ত অল্প | আর যাহার সভ।, 

এ রাতীতি মলত্যাগ ও মাহাদের 

1 

কি 

নস ইঁ" চাদে 
মল্ত 

7% 
তা 41 

নিকট আম 

লনত।, উহাদের মধ্যে এ কূপ পীড়া গ্রস্ত রোগীর সংখ। 

দত? ৮ গব্ূপ শৈত্য-সছনে রা রর 
শৈতা, সংস্পর্শে পীড়া জন্মিবার মুলীভূত কারণ। 

প্রান্তরে গমনের আরও উপকারিতা আছে। পরে 
উক্ত হইস্রাছে, প্রাতঃকালীয় বায়ু! বিশেষ স্বাঙ্থাকও। 
তাহার সংস্পর্শে শরীর ষজীবতা প্রাপ্ত হয়। রা 
বিশু খারুর প্রবহণ খময়ে গৃহ হইতে দুরে উন্মুক্ত স্থাণে 
নাতায়াতে প্রাতন্রম্ণ ও বিশুদ্ধ বাসুসেবন-জনিত উপ 
রও কিয়ৎ পরিমাণে অংসাধিত হইতে পারে। 



৬৬ ' জার্তর্ীবমৎ 

এম্থলে ইহা অবশ্য স্্ীকার্ধ্য যে, প্রান্তরে গমনের 
বাবস্থা পল্লীর সম্ন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। জন- 
কোলাহল: পরিপূরিত নগরের জন্য কদাপি এ জপ ধারন 
প্রযুক্ত হইতে পারে না ॥ তথায় শৌচাগারে (পায়খানায়) 
গমন করা একান্ত আবশ্যক, এবং বাধ্য হুইযাই তদ্ধপ 
করিতে হয়। শৌচাগার দি, উত্তম দ্ূপে পরিষ্কৃত 
থাকে, তবে তাহাতে দুর্গন্ধ জনিত অপকারের সম্ভাবন। 
থাকেন! সত্য, কিন্তু, প্রান্তরে গমনের সঙ্গে অলক্ষিত্র 
ভাবে যে উল্লিখিত কপ হিত সাধিত হইয়া থাকে, তা; 
হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।, 

প্রান্তরে গমন সন্বক্ধেও আবার ৰিবেচনা আছে; মক” 

প্রাস্তরে গমন প্রশস্ত নহে; গ্রামের নৈ্তি কোণে ও 
দক্ষিণ দিকে ষে প্রান্তর আছে, তাহাতে গমনই 
প্রশক্ত (১)। অন্তান্ত দ্বিকের কথা না বলিয়া এ দুষ্ট 
দিকের কথ! বলিবার তাৎপর্য এই বোধ হয় যে, এ দেশে 
যখন বৎসরের অধিকাংশ সময়েই এ দুই দিক্ হইতে 
বাহু প্রবাহিত হয় না, তখন এ ছুই. দিকে মলাদি পল্লি 

ত্যন্তু. হইলে, তাছার কণ। সকল বায়ুবাহিত হইয়া 
গ্রামের অধিবাসী গণের পীড়া জনক হইবার আশঙ্ক 
থাকে ন। এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখ! বর্তব্য থে 
আমর! যে বাঁঝুকে সচরষ্টর“দক্ষিণে বার» আখ্যা প্রদান 
করিয়। থাঁকি, তাহা বান্তবিক ঠিক্ দক্ষিণ দিক্ তে 

সপ কিউসল উদ স৭ ৯০প্কী রী ৮ ৪1 সিসি প্লান উসাবকউ সি এটাক ক ৮ 

(২) আছি চার তত্ব। 



প্রবাহিত হয় না, অগ্নি কোণ অর্থাৎ" দক্ষিণ পূর্ব (হা 
হতে প্রবাহিত হইয়া! থাকে । 

অনস্তর শৌচ কর্্ম। শৌচ শব্দটী শুচি শক 

উত্তর  গ্রতায় দার নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুচি শব্দের 

অর্থ-_পবিত্র; স্থভরাৎ শৌচ ক্ষপ্ম শব্দে পবিজত। জন 

কম্মম বুঝাইীতেছে।. আর্ধা শাস্ত্রে এই শৌচ শব্দ "৩ 
বাপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথমতঃ শৌচ কে গবাহ। 
ও “আভাত্তর,, দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাসা শো 

পেক্ষা আভাস্তরীণ শৌচ যে শ্রেষ্ঠতর তাহ। উপপ্ণ 
করা হইয়াছে (১)। অনন্তুর বাহা শৌচই বা কিন্জাপে 

সংসিদ্ধ ভয়, আভান্তরিক শৌচই ব।কি ইত্যাদি বিড 
ভইয়াছে (২) 1 এস্থলে আমর! শৌচ শব্দের এই 

মঙাব্যাপক অথ গ্রহণ করিব না। সাধারণে যাহাকে 

শোচ কর্ম্ম বলিয়া জানে, সুধু মেই অর্থেই শোৌচ শব্দ 
প্রয়োগ করিব। 

আধ্যগণ সর্ব বিধ শৌচ কর্ম্মের বিশেষতঃ মুররপুদী' 
“ষাৎসগ্গের গ্রকর্তব্য শৌচকন্দের সম্বন্ধে বিশেস 
নুক্ষদরশী ভাব প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। যাহাতে ৮ 

পপ পা পিও ও দিলা 2 ৮৮4১৮৭১ ১ জাত 

(১) শোৌঁচঞ দ্বিবিধং প্রোক্ষৎ বাহ মাত্যসর স্তথা । 
অশোৌচাছি বরং ব+হৎ তস্মাদাত্যন্তরৎ বং ॥ 

ঘামণ পুরাণ, ১৪ অধ্যায় । 

(২) শোৌঁচঞ্চ দ্বিবিধং পোক্কং বাহমাভাত্তর 'স্তথা ! 
সৃজন তযাং'স্ম তত ববাহ্থাং ভাংশুদ্ধি রথান্তরং | 

পার পুরাণ, ২১৫ অধ্ঠায়। শিন্দ ক্সদ্রুনর ॥ 

খল পা ৮ আক শাসিত ৭ পপ বশত হি না পল পা ডা ৮৩ সী তপ্ত ৩ জি 



আরিফ । 

মু [দির কথামা শরীরে সংলগ্ন হষইয়া ঘুশ।জনহ 
এবং | অপকাসক না হইতে পারে তজ্ঘন্য তাহারা, এট 
শীচ. কলম সম্বন্ধে, বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়া গিপ্লাছেন। 
আধুনিক স্্নভা : ইউবোপীয়োর। মল মৃত্রাদ্দি পরিতাঁগের 
পর।যষেন্ধপ পিশাচবৎ বাধছার করিয়া থাকেন, আর্সা 
গণের পবিত্র মনে ভউদ্রপ পেশাচিক ভাব ভ্রম ক্রমেও 
স্ব'ন পায় নাই'। উহার! মল টি পরিত্যাগের গন 
কত্তদ্ধানে প্রথমতঃ হৎপিও ঘর্ষণ করিয়া তংপর জন 
শোচের ব্যবস্থা প্রদান: কি গিয়াছেন (১ ্  
সা ঈত্বাকর বলেন £- "গুহাদেশে লোস্ট্রী অং এল ও কাষ্ঠ কিন্লা তৃণদারা বিষ্ঠ। তাগ করতঃ জি 

এহাপোন একদা লিঙ্গে র্ভিক! গরদান করিয়া জঃ 
এর ৮৮ কারার । তদনভ্ভর বাম হর প্ষ্ দেশে চস "75 1১৮ ০এ ১ ১৫ িক্ছ ও ৪৪ এ --8585-5- 

পার সস্তা গদাশ কানয় পপর্বান শব হাল, 
৪ ৪ ২ টির শু পিট । জি 1৭ তয় হস্তে লাতবার তলা 

এ ৭৮ ৮.১ ৮ সত ৭ পি) সে ০৪ রা পর * ১ ০৪০ নু শপ 4৯০০০ ৭ 
5155525 শেল পুর্বব তিনবার মি, 

. সপ এ শ ্ রি ৮ 
এড" পুলিয়া ও দে তিনবার ততো হস্ত পদাদ 

| ভদ,জত্তেো! শা, গাভ্যামিখৃং আারদ যু ] 

ক'ডাহর্গৎ ত+ কথ্য, শৌচৎ মূত্র পুরাখঘে | 

] 
পাছা বুগণড, 5১৪ আধা 

ছন। জি কট এক ঞ্ 
১৬ রি ৮৪ শাক বে ওল ভাজে ও 

ক চু! ্ 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

প্রক্ষালন (১) ১1 বামণ পুরাণোক্ত ব্যবস্থাও গাছ 
এইরূপ (২)। 

মুত্র পুরীষোত্মর্গের পরে যদি মলদ্বারে মুখপিও পু. 
বিনা সংস্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে তদীগঘ দশিছ 

কণা মকল বহু পরিমাণে এ পি বা তৃশাদিতে পল 
এ | মলঘার অনেক পরিষ্কত হয়, অনন্তর জল শে 
নিলে কোনরূপ অপরিষ্কার কি অপরিচ্ছন্নতাতর অবশ 
গাকে না) শৌচার্থে এড ফততিকা, মুষাকোতখা * 
»তকা, শৌচা ঃ ট যৃতিক। গ্ভাতি কয়েক প্রকা? 

শপীপাকিপা ল ১৪ কপ 0 পািপিলা ৭ শিপন পি পল লজ উকি এপ -তিশিশ ০ 5 শক পি পি পি দীন সি দি শি লোপা পল পটল 

৬৮ / র্ উনার মহ লো টা? দি পাদিনা। ! 

ভব্রদ্বাভীঃ। 

(ক) একা লিঙ্গে এদে তিজ্র স্তথাবামকরে দশহ। 

উভয়ঃ সপুদ!তবামুদঃ শুদ্ধি অভীঙ্গিতা ॥ 

মন্ুদন্ষে । 

(খ) দশমধ্যেভু ষট, পৃষ্ঠে | 

হারীতঃ। 

(গ) ভিঅস্ত নত্ভিক দেয়া কৃতাহ নখশোবন্হ। 

তিঅন্ক পাদষে। দেয়া শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ 1 

শা দৃক্ষো 

1২) উতশ্চ শৌচার্থ মুপাহরেশ্ দং গুপে ত্রস়ং পাপি উল সপ 

তখোভয়োঃ পঞ্চ চতুস্তথৈকা পিঙ্গে তথৈকাহ মকফমাছিরেস্জ . 

চতুদ্শীঘ 7 

আচার নত্বাকর হইতে উদ্ধি 



০ আধ্যস্্রীকন। 

মভিক1 নিষিদ্ধ (১)। যাহা হউক, শৌচার্থে যেরূপ 

যত্তিকাই বাবস্থিত হইয়া থাকুক্, ম্বৃত্তিকা শৌচেহ যে 
যথেই উপযোগিতা আছে তাহা সহজেই অনুমিত হইন্ডে 
পালে । | 

এই নয তৃণ স্বত্তিকাদি দ্বাবা একরূপ এবং জল-দার। 

একরূপ এই ছুইন্ধপ শৌচকর্্ম, আর্ধাগণ ইহাকেও 
প্রচুৎ সনে করেন নাই ইহার পরেও*আবার স্নানের 
বাবস্থা দিয়া পিয়াছেন 1 আহ্িকাচারতত্বে সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে "শীচ কন্ম্েন পরেই প্রাতঃক্সান বিশ্রিষদ্ধ ছয় 

নাই সত:. কিন্তু, মুখ প্রক্ষালনাদি যে ষে কার্ষা সমাধাত্তে 

উক্তরূপ স্নানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত কার্ধা 
(শীচ কর্মের অব্যবহিত পরেই কর্তব্য; স্থৃতরাৎ শোচ 
কর্ন ও প্রাতঃ স্ানের মধ্যে কালব্যবধান নিতান্তই 
অল্প। বামণ খ্বরাণেও এরপ অল্প বাবধানে স্নানের 

বাবস্থা দি হয়; কিন্ত, সে পূর্ণ-ক্সান নঙে, শিরঃল্ান 
ফাত্র । থানা হউক, শৌচ কল্মঘ সম্বন্ধে আর্যাগণের ঘে 

এইরূপ বিবিধ বিধান পরিদৃ&্ হয়, তাহার মূল তাংপর, 
কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা । এইরূপ পরিস্কার পরি 

+পক্প বাপি আকা উট সস জপ গা ১০ ০ পপ জট পাপ ৬ ১০ শী পিপিপি পপি বা ০ । ৮ 

1১) বন্ীক মৃষিকোৎখাতাহ মুদমন্তলত্তথা ] 
শৌচাবশিষ্টাদেগহাচ্চ ন দদ্যাল্পেপ সম্ভবাং | 

আচাররত্বাক্কর ধৃত বিষুপুরাণ বচন । 

(ক) নাস্ত্জলাদ্রাক্ষস সুহিক স্থলান চাবশিষ্টা সদনাি ভগ্ন । 

বন্ীক মুচ্চৈবহি শৌচনায় গ্রাহ্থা সদ্দাচার বিদা নরেণ & 
রামণপুরাপ, ৯৪শ অধ্যায় |, 



প্রথম পরিচ্ছদ । *. 

স্ছন্নত।র ফল শুধু ্বাস্থ্য-সন্বন্ধে কারধ্যকর হইয়াই পর্ধ, 
নিত হয় না, অন্তঃকরণেও উহার কার্যাকারিতা প্রকা 
শত হয়। যদি দৈবাৎ কখনও কোন কারণে শৌচকম্ 
তাদুশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মহিত সম্পন্ন না হইতেপারে, 
তাহা হইলে শরীর নিতান্তই অপবিত্র বোধ হইতে থাকে, 
সনও সঙ্গে সঙ্গে শৃর্ডি হীন এবং সঙ্কোচ ভাবাপন্ন হইতে 
আরস্ত করে। যদিও এইন্সপ তাৰ প্রধানত; অভ্যামেরই 

একননণ প্রকৃতি চিব কালই পরিষ্কার পলিচ্ছন্নতার গঙ্ছ 

পাতি টা । ফাহারা এরূপ অপবিষ্ষাৰ অপনিচ্ছন্ন 

থাকাদকে অপবিত্রতা-জনক বলিয়া মনে না করেন, 

ঠাডাশই বাক্ীনিক প্রক্তিৰ বিপরীত ভবাপন্ন, অভ্যাস 

দোষ ভাঁহাদিগকেই জ্পবিদ্রতাকে অপবিত্রতী বলিয়া 

বৃণ। ফিতে দে না। আমরা ইদানীস্তন নব্যসম্পদায়ী। 
গণেস মাধ্যে এই'রূপ বিকৃততাব প্রবেশ কবিতেছে দেখিয়া 

নিতান্ত ভুঃখিত হুইয়াছি। তাহারা দিন দিন ভরাভাদের 
পুর্ব পুরুস গণের ধে রূপ তীত্র শৌচ জান ছিল তাহ! 
5ইতে নিতান্তই ভ্রু হইতেছেন, ভীাহারা মভিক: 
শৌচের তে। নাম গন্ধও জানেন না, জল শৌচ সন্মক্ষে« 

নিতান্ত সংক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছেন। আশন্ব: 
হয়, কবে যেন: গুনিতে পাই, ইঃরোপীয় গুরুদেব 

দগের অনুকরণে তাহারা জলকে বিদায় দিয়া কাগজ 

ঘার। তাছাত্র শান পররণ করিতে আরন্ত করিয়াছেন । 



্ঃ আজীবন । 

এই আশঙ্কা কল্পনা-গ্রসূত সন্দেহ নাই, কিন্তু, ইছার ভার 

লক্ষণ €কেবারে নাই এমত বলিতে পারিনা; ই 
মধ্যেই অনেকে মুত্র ত্যাগের পর-রর্তব্য জলশৌচবে 

রখাড়ম্বর এবং কুসংস্কার রলিয়া বিবেচনা করিতে আরঙ 

করিয়াছেন! ! অথচ এই মুত্র শৌচ সম্বন্ধে .ডাহাদে' 

পূর্ব পুর্লুষগণ মৃত্র-দ্বারে . এবং উভয়-হস্তে মৃত্তিকা গ্রহ" 
পর্যন্তও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন (১) | 

শোৌচকন্ সন্থান্ধে যে যে নিয়ম উল্লিখিত হইল তি: 
সমস্ত পূর্ণ শৌচ কারী সন্বন্ধে । পাত্রভেদে উবার আনেক 
লঘর হইতে পারে। এই পান্রভেদ সন্গুগ্ধো উভ 

খাছে £-- দ্বিজগণ যে পর্ধান্ত অনুপনীত খাকেল অথাৎ 

ত দিন পধান্ত তাহাদের যতজ্ধাপকীত ন। হয়) তত দিল 

“্ান্ত তাহাদের মন্বন্ধে এবং শৃদ্র ও স্ত্রী জাতির সন্গঙ্গে 
গ্রস্ত রূপ পুর্ন শৌচের পরিবর্তে গন্ধলেলক্ষয়কয 
'শীচ অর্থাৎ থে পরিমিত ম্বজ্জলাদি গ্রহণে ৮৮৮ এল্ৎ 
হার গন্ধ বিদুরিত হয়, মাত্র দেই পরিমিত শৌচি হাল 
চি (২)। অপর) সময় এবং শোঁচ রা 

শ্রবস্থাতেদেও শেখছের পরিযা? সম্বন্ধে ই ইতর বিশেষ 
সন পাশ সপ 

তি 

সস পপ ও পাপন চা আসি এ ৯ ল পপ জ পপ ৬০ গু পপ ক উপ ৮০৮ পাপিরাটজপারজদিত | সহ 

নি (৯) , একা লিঙ্গে মদ দ্ব! বাম হ হস্তেতু , যু । 

ূ উভয় হন্তযোদেতু ঘুর শৌচৎ প্রকীর্জিতৎ। 

| স্মৃতি । 

(২) নযাবছুপনীয়তে দ্বিজঃ-শদান্তধাদনা; ! 
গন্ধলেপক্গায়করং শৌচিং ভেমাঙ বিধীয়তে ॥ 

| স্মাঁভ। 



'প্রথম পরিচ্ছেদ । ৭৩ 

+পা হইয়াছে ষণা 2 দিবাভাগে যে পরিমাণ শোৌচের 
পুন শৌচের) বাবস্থ। প্রদত্ত হইয়াছে, রাত্রিতে তাহার 

অদ্ধেক কর্তবা। আতুর ব্যক্তি তাহার (রাত্রির ) অদ্ধেনত 

পবা চতুর্থাংশ ব। পাদমান্র এবং পথিক বাড়ি, 
হবার তাহার অর্ধেক অর্থাৎ এক অগীমাহশ ব। অদ্ধ পাদ 
শর শৌচ করিলেই চলিবে (১)। এইরূপ সময় এবং 
[বন ও অবস্থা ভেদে শৌচ বিধানের ঈদৃশ তারতশ। 

এন কর! হইয়াছে তাহ। দুক্বোধ্য মহে। 

পদ প্রন্নালন। 

শীচক্ল্ম সযাধাপন্ত পদ প্রক্ষাপনের বিধান (২)। 

নঞ্টসা শরীদের একটা সাধারণ ধর্ম এই যে, উহার থে 
'হঙ্গ নে পরিমাণে পরিচালিত হয়, সেই অঙ্গে সেই 
চলমান বক্জাধিপ্য জন্মিয়া থাকে । অর্থাৎ ধে অঙ্গে 

লগ) ক্স হয়, তথায় রক্তের মাতা অক্পতর থাকে এবং 
ম অঙ্গের চালনা অধিক হয় তথায় রক্তের মাত্রা অধিক, 
মহ জয় থাকে! এই নিয়ম সুধু হস্ত পদাদি ব বহ্রি্গ 

৮ আপি আপা স্পা লা পপ জি ৬৭ গা জলা পপ উপ ক ৮৯০ 

১ বখোপিতিং দিবাশৌচ মং রা বিীয়তে 
'আতুরত্ত তদৃপ্ধংস্তাৎ তদদ্ধং পথিক: ম্মাতঃ ॥ 

চা আচার রত্বাকর ধভ দক্ষ বচন । 
1২) শোঁচ কর্খান্তে যে পাদ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা, ততপূর্বে কাঙগারও 

+1 হব মে মৃদ্তিকাদারাপদমা জনাও কর্তৃবা । (৬৯ পূ গ টিপপনী। 

লা | 



পি আধাজীধন । 

নম্বন্ধেই কার্ধাকর নহে, পাকস্থলী, মন্তিষ্ক গুভৃততি 

মাত্যস্তরিকগান্্রদ সন্মন্গেও ইহা! তুল্যরূপে ক ্্ য প্রকাশ 
করিয়। খাকে।  ফলতঃ, কি বহিরঙ্গ পুত্যঙ্গাদি) কি 

স্বাভান্তরিক ঘন্ত্র গুড তি.ঘাহারই কেন্ চালনা অপ্রিক না 

£উক, তাহাতেই রক্তাধিক্য জ্বম্মিয়া থাকে । এদিকে 
8 ও আযার এমন যে, কোনও মময়ে মত্ত 

চিজ দর্বববিন কিয়।হীনত। আর ম্বহা একই । এই ক্রি 

শীলত। সুষুপ্তি সময়ে পর্যান্ত অব্যাহত থাক, তখন 
যদিও হত্ত পদাদি বাহু অঙ্গ প্রতঙ্গে সকল ম্বতৎ নিষ্পন্দ 
থাকে | তথাপি মত্তি্ণ ফু সং টে ক্রিয়া অব: 

হই কূপ দেন । জাএ্দবস্থাও ইছাদের ক্রিয়ার রা তি 
নাই সান, কিন্ত, তৎক্ালে বাহ্া অঙ্গ গুতঙ্গা দিও কিযে! 

লঙ্ে থাকে এবং, তজ্জন্য রক্তআোত উভয় দি কেই 
বা থাকে; শিহ্রাকালে যখন বাহা অঙ্গ গ্রতাঙ্গাদিব 

ক্রিপ্না একরূপ বদ্ধ থাকেতখন রক্তশ্রোত কাজেই অপেক্ 
গত গ্রাবলতাবে অভ্যন্তরস্থ, যক্ত্রশিচুয়ের দিকে ধালিত হয়। 

সুতরাৎ হত্ড পদা্দি অপেক্ষাকৃত শি'থল ও দুর্কল 

ভাব!পন্ন হয়। এই নিমিত্ত সুদীর্ঘ নিদ্রার পরে গাজ্োথান 
করিলেশরীর সাধারণতঃ কিছু দুর্বল বোধ হয়। যাহা 
হন্টক, নিজ্জাকালে এই যে আভান্তরীণ যন্ত্র সমূহের কার্য" 
কারিত। চলিতে থাকে বলা হুইল, ইহাও সকল যন্তে 

সপ 



প্রথম পরিচ্ছেদ । টু 

হলালগে জে ১ পয়োজনমতে কোন যন্ত্রের কায প 

অধিক কোন ক্র কার্ধা বা অপেক্ষান্কত অল্স সত 
থাকে |: অন্যান্য বপ্রাপেক্ষ। ম্তিক্ষেত' কার্ষকাতিত 
সধিকতর-, কেননা, অন্যান্য ষঙ্গের ন্যায় ইহার একম,: 
জড় চালপ ল্য কাধা নক ১ অথ ঃ ইহা কাশ অপু 

শরীর কার্ষোই পর্যারলিত ভয় না, ইহ! মনের আগর 

পিদায় (১) আতীক্দিয় কার্পটাও ইহার বিষয়ীভভূতি । 
নভ্ভিফের এই দ্বিবিধ কাধাশীলতা নিদদ্ধন অন্যান, 
বন্কাপেক্ষ। আভাবতঃই ইহারদিকে রক্তআোত কিছু 
ভালিতত মাস প্রবাহিত হইয়া থাকে! এই 1 নো 
অনেক সমগ্ূ খন অন্যকোন ও য্গেএনক্তাধিক্য তই 
আপকার না জন্ার, তখন ও মন্তিক্ছে টা রে 

ন্। এই রর্তাধিক্যের ফল শিনঃপীড।। ওই নিশি 
আনেক সম্সুহ আমাদের শিলসীক। ১ইয়। থাকে 

মৃশ্তক্ষে রক্তাবিকা জন্দিয়া ভ্রই ষে শির্ঃপীড়ার স্টদ্ু- চি 

ন্ 

হয়, উহ্থার উতরুঙ প্রতিষেধক পাদপ্রক্ষালন | গদি 

পালন কালে পদদ্বয় ঘর্সিত হওয়াতে পুর্কোভ 
নয়মানুদারে রক্তআোত. তদভিমুখে (পাদাভি মুখে ) ক) 

টা রশ এ £ র্ সহ শি া ং 
ধাবিত ভইয়। থাকে, স্ুতরাৎ তদ্দিপরীত দিক অথ) 

(৯ ) মনের, গোলক তধিঠান স্বান) ল্ইরা অনেক, মভ:৬৭ 

স্ব তব: কেহ বলেন উহার স্থান ভ্রধুগ-মধো, কেহ বলেন উই), 
[ন নাত্তী-পদ্ধে, কেহ বলেন উহার অধিষ্ঠান ভূষি মন্টিক্ষ । 

শেষোন্ মতই অধিকাংশের অনুমোদিত এবৎ অধুনাতন শসা 2, 
পণ্ডিত গণও্ড এই মতের পৌষকতা করেন। 



৭৬, 'জবধাজীবন ।. 

নতীকের দিকে থে রক্ততোত, 'ধাবিত হইয়াছিল তাচ্ছ. 

মিাতিসুর্খী হয় ক্ুতরাৎ মন্তিক্ষে রক্তাধিক। 
ইসা -্ে শিরঃপীড় র.আশঙ্কা ছিল, তাহ! তিরোডিত 
হইয়া যায় :সএস্লে আপতি হইতে পারে, যদি পাদদ্ধদ 
বর্ষণ ছারা মন্তিক্ষ- মঞ্চিত' ধা তদভিমুখ-ধাঁবিত রত 

লিঙ্বাভিমুখী কর! সম্ভবপর হয়,”তষে "ধু 
লেঁইতো' চলিতে পারে, গর্থক শীতল ছল 

ব্যবহারের 'অস্থবিধ। সঙ করিয়া ফল কি? ইহার 'উদ্ভনে 

এই মাত্র বলিলেই পর্ধ্যাপ্ত হইবে যে, পদদর্ষণ দ্বারা রক্ত 
আত কে নিম্মাতিমুখী করা যায় বটে, কিন্তু তৎণঃ 
ফোগে শীতল ছল ব্যবহৃত, হইলে আরও অধিক ফল 
লাভের সম্ভাবনা] শীতল 'জলের: ০7৮ 

(48০8৬. ) শক্তি আছে, ভদ্দারা শিথিল ভাবাপ 
অন্ন গুলির শিথিলতা বিদূরিত হইয়া বল-বিধান হয়, 
অপর, পদমতলঘ মলাঁদিও' সহজেই বিদুরিত্ হই) 
পরিষ্ষ'র পরিচ্ছন্নতা নিত উপকার, নিচয় অংলাধি হ 

হইতে পারে । ১ সমস্ত কারণেই, 'পাদপ্রক্ষালন কে 

একটী অবশ্য কর্তব্য দৈনন্দিন কাধ বলিয়। বন! 

করা হইয়াছে। : এই পাদপ্রক্ষালন ধু. শৌচ কম্মের 

কেই কর্তব্য নয আরও বছসময়ে ইহা কর্তব। 
তবে মল মুত্রাদি পি গের পরে ইহার কর্তব্যত। যত 

দূর দৃঢতর রূপে বিধিবদ্ধ যাকে, অন্য কোন সময়েদ 



গ৯৮ 

করিয়াছেন? তাহারা সু ভূত নম চাই নিক 

যাইঘেন না, গরমের 'দিনৈ মনা, হয় মুজীটা ছাড়িবেন, 

কিন্তু ছুতাঙ্খরম ছা খা! বাঁহো যাওষা ভীহাদের পক্ষে 

দো .অসভ্াত? ঘৃইয়া  উিঠিতেছে? পাঁর' জল টি 
নো? 'কধীই; নাই, ই; মেতৌ খোর কুদংস্কার (১)। এ 
র্প করিয়া যেত ীঘরা দিন দিল ননীর' পল / 
র'তাহাতে বিশ্দুমীত্র- সংশয় নাই 1, 

৷ দ্আাঁধার একজন ভ্রাডৃহ্ল্য প্লেহাস্পদ বাক্তি বি, এ. পরীক্ষণ 
| দিখার ষ্ট'কলিকাতাধ তব্স্থান কালে কদিন গসিপ 

পাক্থানায় গিয়াছিলেন, প্রত্যবর্তন/কাঁলে সেই: বাখারই 

রুতকটীাসল নব্য বাবু স্রাহাঙ্ছে কুসংগগারানিষ্ট নে ঝরিয 

বিদ্রাপ করিত কহিলেন £----মইতশয় ,ক্লাগনি এ বআবাঃ 

করেন কি? খালিখ্বায়ে ধাচ্ছে যান, রান, কাড়ি মং জিল 

এসমক্ কুমংশার:কেন , ্ ;ছায়ট নিশান বিনীত ও দাক্ষরি ০, 

ও নাউ বিশেষ ফোন, উন না লা! এইমার বলিলেন: ১২2 

"৮ পা হুইল শযীর, কিছু ভাল বোধ হু. তাই । খুইয়া থাকি. 

॥ দৌন্জাগ/জয় এই; ছাতরটী ধিদ্যা বুদ্ধি শ কুতকাধ্যত 

. সন্থন্ধে আরিকাঘশেরই শীর্ষ স্বনীর 'ছিলেন। 'তাই' বড় বেশিব 

ভাগ বিজ্াপের হাতে পড়েন . নচেখ এই অপরাধে 1 

কত থে “হাসি টি, নিশা ্দ নথ কবি ইন ত্র 
7 

ইয়া কি? 
২ এ 
॥ 1 ্ ডা ৮ £ 

চি 



প্রথম, দিন ্ শখ 

জন্ভ তত নহে (১) । অল: মুত্র পরিত্যাগের, ঘময় 
তাহার. দুষিত. কণা.সফল শরীর সংলগ্ন হইয়া; ঘৃণ1. ও 
অপবিজ্রত্ত। জ্বনক এং অপকারর হুইবার সম্ভব .।.. পাদ 
ধৌত করিলে. মেই. আশঙ্ক/ তিরোহিত..হয়, । অপর, 
কার্ধর কর্নোর সময়.পাদ ধৌত, বূরণা্ঠ, বাছিরে আসিতে 
£৪ইলে অনর্থক, সমজ্ধ ন& এ এবং আরব. কর্মের, ব্যাবাত 
হয়, মল মূত্র পরিত্যাগার্থে, যখন রাধা. হইয়াই বাহিরে 
আমিতে হইবে, তখন এ জময়ে পাদ ধৌত করিলে 
প্রথকৃ কোনরূপ মনঃদংযোগের ব| প্রারন্ধ কার্ষের 

বাঘতের করণ থাকে শা । অথচ তংসক্ধে সঙ্গে পাদ, 

ঢারসীকও গুরুতর অভ৪:. দিদ্ধির. ও বিলক্ষণ 

ধা হয়" .স্থুলকথ।, যদিও এ্রাগুজ্ঞরূণ' সম/য়ের জন্যই 
পাদপ্রক্ষালন দৃররূপে: বিধিবদ্ধ. 'হইয়াছে।..তখা পি অন্য 
বন্য বন্ুসময়ে ও .যে পাদ প্রক্ষালন।-করা একান্ত কর্তৃষ্য 
তাভাতে সন্দেহ নাই এই জামাই শাজ্সকারগণ গুনঃ 

এুনং পাদ প্রক্ষালন..করাকে, শুদ্ধ, পরিজ ৭ 
£বৎ, অলক্ষী ও ক'্লনাশক বলিয়া, শিমাঙ্ছেন (২) 
কিন্ত দুগখের নিমস, অন্যান্য বছ মঙ্গলপ্রদ গ্রথার তার 
নবা বাবুদের অনেকে এই পাদপ্রক্ষালন বিধিচীকেও 
কুসংস্কার: বিশেষ বলিয়া, উপেক্ষা করিতে আনন্ত 

(১) কোন নৈমিত্তিক কাধযাদদিব নুষ্ঠান, কালে বা সব্ধ্যাবন্দনাদির 
ক্ষালে যে. পারপ্রক্ষালন; বাধ্যকর, টি তাহ! অধ্থীকার 
করা হইতেছে নব । 

(২) মেদ্যৎ পৰিদ্র মাযুষ্য মলঙ্গী কলিনাশবহ। 
গাদয়োষলমার্গীনাং শৌচাধান মভীস্্শঃ ॥ 



সুবপরক্ষা্ীন! 

নিদ্। হট তাত হহবার পারে থে মুপপ্রক্ষানত 
রীতি দু ্  স্ঠাঙ্া থিবীর অনন্ত, দেশে ও মস 

দমাজেই প্রগলত আছে) । অতগরক উক্ত প্রথাটা ২ 
নিতান্ত (উপকারী, তীহী, রে এ ব্যতীত ও দু 
রুপে বল। সাইন পাতে: ৃ , নি্রীকালে ৪ 

ভস্তরে যে মনস্ত রদ চিত পনি খাকে, তাই? 
শ্বেত না করা দূরে, থাকুক য় ধৌত করিতে পা পিঞ্ষ্ৰ 
হউলেও মহ ক্লেশকর এবং ঘরাক্তন শ্রেপপি উঠ 

বধু উহা নহে, উত্তম রূপে ঠা করিলে দম 

মূল. দন্তমূল-সংলগ্ন মাং সু (জজতাম), প্রভৃতি শাথিত 
পি 

এ. রা 

জন্মে এবং ভ্রমে জামে নানাঁবধ পীত ডার স্রুপাত ইন 

থবে। ভিউ নিমিং দূ আার্ধ শাস্্রকার গণ রন 

শা7ম্র ন্যায় রা শান্্ৈঃ ব্যবস্থা! দারা ও উউভার ঘলুন। 

প্রতিপালাত। লিথিবন্ধ করিয়া গিগ্াছেন । . তীভার! কি! 

মাছেন ৫--সান্তাই নর মূদ পধমিত, উার্থীই বাসি সে ০০ 

দির ভয়; অতএব ব্প রক দত্ত কাষ্ঠা দি স্থাা দ্ধ।নন 

প্ বক ুখ্রক্ষালন | বে (১). কিরূপ রক্ষের দক্ত ৭8 
রর 2 

পি টু চস পপি াদ এ ১০২ ২৬৬ কা পিউ পপপসািসএ উপ ০৮০০ ই | ১৭ 

| টিটি রে নথিতে নিভাৎ ভবতাপন্তো 7 নব 

তত্মাথ মর এষেল তনমযৌদন ধাবন 

১ | সিন, 



্ -. আর্ধাজী। ---৮ 

বাবহার' করিখে তাহার, অঙ্থন্থে আফ়ুর্ধেদ গ্রচ্ছে নানা 
বিধি বাধন]: ১০ : হুইয়াছে। ততমুমন্তের স্কুল তাৎ- 
পর্ষয ইনি, যে সকল বৃক্ষে ধম ভিত্ত ও কঘায় গুণ: 
বিশি এবং কিছু কোমল, ততসমস্তের তাস ব্যবহার 
কম্িখে (১ ) সাধারণত, তিক্ত ও কষা গুগ. বিশি 

বস্তু নমুছের.: সঙ্গো গুণ আছে, স্থুতরাৎ দত্ত দত্ত কাষ্ঠ 
ভক্ষণ কাঁংল: হার কির কষায় গুণ. বশিঃ অণ্ 
সকল দপ্তমূলন্থ কেয়ল চর্ন্ম মধ্যে গ্রবিঃ্ হইয়া তাহার 
নিদ্রাকালীয়, শির্ষিলতা। দরীকরণ্ পুরহঃসর তাহাকে মং 
সঙ্কুচিত করে সথতরীৎ দস্তসূল দৃঢ়সন্্দ্ধ থাকে। 
অপিচ, দৃষ্থ মুলে নানা প্রকারে যেসমস্ত দস্তমল সঞ্চিত 
চইয়। ভীার পীড়।জমাইঘার কারণ হয়, দত্ত কাষ্ঠ 
বাবহাযে ম্তাহাও ভিরোহিত, হয়। কিরূপ দক্জব রঃ 

নিষিদ্ধ তাঁছী নির্ধারণ স্থলে উত্ত হইয়াছে £- 
রাজ অর্থাৎ নারিক্লে তাল্ প্রভৃতি. সন্ত বাক্ষের শির 
পর প্রস্ৃতি দারা দস্পাবনূ করিবেনা, ভাহা করলে 

গোদর্শন রূপ ্ রায়কষিত্ দ্বারা টি হইতে. হইনে, 

যস্যখ। দস্তধাবনকারী ব্যক্তি-_ তিন্িকাজীগ, কত্তিয়াদি 

ং কমাকং কুক, বাকি কামিং 
০ ক্ষঃঞজন্থা ভয়ে াধনত, ॥ 

আচার বত্ধাকর ধু কু ভিবচন। 



 প্রগয পরিচ্ছেন। 

বে বর্ণেরই কেন না হউন্ তাহার চগডালত্ব জন্মিবে (১1 
বোধ হয় এই অমন্ত বৃক্ষ অতি কঠিন বিধায় ইহাদের 
শিরা ও পত্রদথারা দস্তধারনে, দস্তমাতস - বিদার্িত 
রক্তপাত হইবার আশঙ্কা, আছে জন্য এরূপ উত্ত চট 
"াছে।: এই নিষিদ্ধ ' কান্ঠাদির' ন্যায় নখঘ্বারা দত্ত বন 
ও মছাপাতক জনক এমন. কি গোমাংস ভক্ষণ কল; 

বলিভ। .বীর্তিত হইয়াছে, (২) 1 লোধ ভয় 
নখাশ্রে যে অন্ুআ্র একরপ বিষাক্ত পদার্থ আছে, 

দম্তমূলে তাহা প্রবিই হইলে কোনরূপ গুটি 
পীড়া জন্মিতে পারে, এই আশঙ্কায়ই এরূপ বিধান 
নতবা হইয়াছে! দন্তকা্ঠ বাবহার সন্বন্ধে ভিখাদিও 
বিবেচনা করিবার ব্যরস্থাও প্রদত্ত হইফযছে। অর্থ 
অমানস| প্রতিপদাদি যেসকল তিথিতে সাধাতশতিঃ 

গস বৃদ্ধি পানু সেই সমত্ত তিথিতে দস্তকাষ্ঠ ধাপং1 
মপকারের স্ম্তাবল। আছে জন্য তাহা ব্যবহারে “হাহেদ 

নর 1 হয়াছে। ুধু সামাম্তাকারে নিষেধ কা হ নটি, 
সদ পপি জীপ পা ৯ পিএ পাও পথই ৮7 

১1 গুবাক তান হিস্তালা স্তথা ভাড়ী চ কেতকী। 

বর: র নারিফোলোন্চ সপ্তেতে তৃপ রাকা 
কণ্রাজ শিরা পটতঃ কুধ্যাদত্ত ধাবনহ। 

তাবদ্তবতি, চাগালো খাবদগাং নৈব গঞ্ভতি 1 

আচার বকর হত ক্রিয়া কৌমুদী। 
২) অঙ্থুল্যা সপ্ত কাষ্ঠক ;্রতাক্ষধ- লবনস্তথা । 

মতিকা ভক্ষণ ল্য গোমাংস ভক্ষণৎ ॥ 

অভিমংহিতা। । 



৮২ , 'আর্ানদীবন। পা 

£ সমস্ত তিথিতে. দস্তকাষ্ঠ ব্যবহারে . কুলক্ষ মুর ভয় 
প্রদর্শন -পর্ষাস্ত কক হইয়াছে (১) এবং এ সমস্ত 
নিষিদ্ধ তিথি ও রে. স্থলে; ..দস্তকান্ঠের অভাব য় 

ংষ্ছলে দাদা গণুষ জলঘার। মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা প্রদত্ত 
হইয়াছে, ও তথাপি দস্তকা্ঠ বাহারের ববেস্ছ।? 

গুদ ভয় নাই। 

. দত্তকান্ঠ ববহারের পর জিছব। পনির | জ্িহব। 

পরিশার্নে উার ক্লেদ বিদুরিত; হইয়া মুখের দুর্গন্ধ 
নাশ করেএবছ ভোজন কালে ভুক্ত বোধ শ্দাদ গ্রুহণেন 

ন্রপ্ধি। কর । খপিহূ, ভূক্ত দ্রব্য পরিপাকার্থ ষে লালা; 
রাজন, জিহ্বা উত্তম রূপে পরিমার্জিত হইলে তাহা 

-থেষ্ট পরিমাণে জঙ্মিতৈ পারে । অপর, ক্লে সকিত হই 
তে ভইীতে যে হবার জড়তা: অন্মিয়া উচ্চারণ শক্তি 
নগাত ভ এ সবাশক্কা থাকে তাহাও ব্দরত ভয়, 
ই সমস্ত কারণে -ছযুর্যোদ শান্সে ঘি লরিষাঞজনা রর 
৪ রে চাঁছনি খাবারের বাবস্থা! গুদ হই 

সচ্ছ| ৭ ই নিকেধিন। রৌপ্য, স্বর্ণ, তাত্র না লো 
শিন্িত এবং মু অর্থাৎ নমনশীল, সুক্ষ আর্ধীৎ পাতলা 
2). প্রতিপন্দ্া মীন টু পবক্যাকৈধ সতমাত) 

দ্তানীং বাই সংখোগ্ো! দছত্যা দণ্তমৎ কুল | 
। । 

$ , লং ঠা 

এ বো সাচার রক্ষার ধঁত নিসিহ পুরাণ । 

5 অলাতকদ। কাষ্ঠীন'ং গ্রতিষিজ দিনে, ভথা ? 

অপাশদ্ীযাণ নও, বৈদুপধি অস্ধিবি বীযতে 

আঁত়ার রত্বাকর ধৃত নারসিংহ পুরাণ । 



 প্রথথ পরিচ্ছেদ | রা 

দশাগুদন পরিষিত হইলেই ভাল এইরূপ উল্লিখিত 
হইয়াছে এরৎ ইহ বাবহারে মুখের বিরল এবং জিব! 
ও দত্তের ক্লেদ দুর হয়, শরীর সুস্থ বৌধ হয়, আধাদুন কুছ 
জন্মে এর দি দৌষ অর্থাৎ পীং ডান্র সম্ভাবন' বিদুনিত 

ভয়, এইরূপ বলা হইগ্লাছে (১)। যন্তান ভূিষ্ঠ ভইল! 
সাত যে তাহার জিহ্ব| পরিমানের কান্ত) ₹৪ 
হখ ৯), ভাভার মুলেও এই সমস্্র হেই বিদ্যা 
নাচছে সন্দেহ নাই । 

।ঞ নি শত ০ লি । 

মার্ম্যগণ ক্লানকে একটী অবশা-কর্তত্য নিতাকন্্য রূে 
পারস্থিত করিয়া খিয়াছেন। আ্াহাদের মত জান 
সতত ৪ পথিত হর না। বেশি অক্নাত সাহাঃ 

দব পুজনে, সন্ধযাবন্দশে ? রঙ্গে, 

ছে তেই অধিকান নাই!" হান- শন, 
নই 0 কেন না হউন্ ই্রাহাকে আন হি 

চি শী হইবে। . ভাতা বালয ছেন ৫. সাল 
৮. পাপী পপশ্ির৯- এসি 2৮55 4 এনা ? পাচা ও পতন এপি পপ প্র হট (পট ৪ 

8 জিহ্বা নিলেখিমং, রৌপ্যৎ সৌবধ-তাই মায়সং। 
তন্মদাপহরহ অস্ত-নৃহ শৃঙ্গ দশাঙ্গুলহ ॥ 
নিহস্তি বজ্ত: বৈরগ্তৎ জিহ্বা দস্তাশ্রিতং মলং | 

'আরোগণৎ কচিমীধন্ে : /স্দেযোনস্ক বিশোধনৎ | 
(7 ৬ রাজবরত। 

(১) জাত কম্ম' সমা লাটন গে বর্ণিতব্য। 

রা 



আধাক্দীবুম । 

ক্তিরেকে কর্মজন্য জ্ঞান * প্রশস্ত হয় না, আতঞব সর্ব 
কাই], বিশেষতঃ ভোম' এ জপাদির অনুষ্ঠান-কালে 
রণ কর] একান্ত, কতব্য $১)। আরও বলিয়াছেন £ 
ক্লান বউ দির্্মলতা এবং ভাব শুদ্ধি জঙ্ষে: পা, 
ধু গ+ উদ্ধৃত্র জালেই হউন্কৃবা অনুদ্ধৃত জলেই 
হউর্, (তোলা জলেই হুউক্ ঝ নদ্যাদিতেই হব্উক্ ? 
ক্লান করিবেই করিবে (৯) 1 এইপে ক্লানের অবশ, 
কবণীয়ত। বিধিবদ্ধ কবিষা ্ঠাহালা নিঙ্গ লিখিত ভ্ধপে 

ছাভার প্রকাবা ভেদ নির্দেশ করি। গিয়াছেন | 

পৎমৃতও ক্সান হিিবিধ 2৮ নিত, নৈমিত্তিক এবং 

্াস। (৬1 " নির্ভাক্নান বলিতে প্রতিষেধক কাবণ 
বাণাতযেক্সান তাক অবশ্য কর্তব( সেই ক্সান বৃন্বাহ় | 

'নমিভিক সান বলিতে যেন্সান নিশি বিশেষে 
চমা্রত হয় অর্থাৎ গ্রন্তণ, সংক্রার্তি বা তাদশ অনা 
পান নিমিত্ত বিশেষের দ্য সমাচরিত হয) সেই করান 

নচ গানং বিনা পুংসাত অশস্থৎ কর্খ-সংস্বৃতৎ । 

হোমেজপো বলেষে তম্মাৎ জবানং সমাঁচবে :॥ 
গক্ষড়পুরাপ) ৫*শ অধ্যাম | 

২ শৈল, ভারগুদ্ছিশ্ট বিনা বানী দ্বায়তে |. 

অনুদ্ধংতৈ কদ্ছ/তৈর্ং। জল স্লানং সমাচবেৎ, | 
খৃত্বপুরাগ। 

নিত্যং নৈমিকিকধ কাযা ভ্রিবিধহ জান মিষ্যন্ডে | . 

তপণন্ধ ভবে সস্তা গন ব্যবস্টিতিং ॥ 

ত্রক্ষপ্রাণ। 



বৃুঝাস ; এবং কা মাও বলিতে থে ক্কান সবর্গাদি কফামন! 

কশিঙা ছনুষ্ঠিত ক) কেট গলদ কধাা। উক্ত রগ 
বিভাগ খা? গু পুত +ত)সে 1, নিত 
ানেন্উ বাত বিটি সপ থাসিগাস সড়াবিসা; অপর 
ছিপিশ মাতে" খিিই, গম খালিপাশ সন্্াবনা লাই । 
কেননা, পে নিষি্-বি শেষে জন্থ পান. নিতে হইবে, 
(সিট চিমিউ- বিশেষ 'দিবালেন ।ল্ান্ 'সময়ে উপস্থিত 
হইবে তাহার [ক স্থিত? মাউ 3 কাট) ,দিব।ভাগে র। বাতি 

ভাগ কিনা দিধ। শঙ্গি সন্ধিভাগন্ধয়ে, সংকেপতঃ 

সর্ঘ সময়ই উপস্থিত হইতে পা. কাযা স্নান সন্ব 

নেও এই কথা (১) আপন) এই যে ত্রিবিধ মা, ইহাতেও 
কানন প্রকা--ভিদ শেষে হইল লা; ইহা আবার 
প্রবাতদ আছু। দি ২£1 ওকা।তদ *1 থাকিয়া 

মাত্র একরূপ সবাই বাবছ্ছিত হয, তাহা চই?ল সময় ও 

অবস্থা রি'শ.ঘ জা.স্ত ব্বভির পঙ্েও ছদ্রপ জবান 

কর] একান্ত ধা হইয়। &।১ঠ) এই পিমিত গ্রারুকত- 

ধ্ংপ তিভা.গন পঞ্ধেও %1৮ তান ওকাতেদর 
আবশাবত। জঙ্িং ছা, কা, ধ বা সর্কাবন্থা 
তেই এব কপ 51 এগ দ্ধ] গুটি হইত 

পান | গলেই। কীইতদ *তাও হাত পঞ্চ 
প্র] রঃ কাধ ও রন! রব), ওুকাক্ছ। মাধ 

০ নোমাবকাঁনি ক্াষ্যাদি এ মুখ যথা । 
তখ। তখেখ কাখ)14 ন কাক দিবীয়ীতে ৪ 

৮ 

০০ 



| ্বেরঃবারুণ, ্রাহ্ম, 
বের 

বল চর 

£ ক্র ঠা নি প্রবাহ গন )।. । ষাছা 
স্ যা ীরবিধ আসান, ইহার. মধ্যে বারুণ 

প্রধামতম। আমরা? 'পচরাচর+ নধ্যাদিতে অব 
এ বা ক জলধারা লিঞ্চন করিয়ে মান ৪, রয় 

নিই ধারণ সান, সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে, এ 
ই তি '**কেন প্রশস্ত.তাহার কারণ হবো | 
অনস্তর 'দিব্যক্নীন। শব্দার্থ ছারাই অনুমিত হইতে 
পারে এই স্নানে অবগাহন বা! জলধার। মিঞ্চনের প্রয়োজন 
করে না। ? দিব অর্থাহ আকাশ হইতে বৃষ্টি কা হিমন্ধ্দে 
পে জলরাশি লিপি তত হয় তাহাতে ল্লামেরনায়ই দিবা 

ল্লান। তারপর" গ্রে জান। এই স্নানে জলে; 
নাম গন্ধও নাই) শরীরে কিছু ভন্ম পরিমার্জন করিলেই 
ইল। এই স্নান সন্যাসাআমের জন্যই প্রশস্ত |. অন, 

স্তর বা়িব্য সন, এই" ০৪ গোধুলিল ীল্প্ষ বা খুলিদ্বারা, 

অঙ্গ অক্ষিত-ষরিতে হক. তাঁয়পর, জমান; ই 
মক ত হও 5 ৮০৮৯ রই টক উন ন ক নানি শিপন পাটি গাশিবপপিপাদপা দাদি 

টু ৬ 
দি 

র্ রি 

হ। ানত্পৌমং ও রা রর এ নাহাৎ। রীরারমব। /. 
বাকুণং মান্সৈব জন স্বানহপ্রবীর্ভিতং | 

চি 



স্নানে মৃত্তিকা! লেপন বা তিলক. ধারণ করিতে হয় (১)। 
মি 

গগন) আযান জানে ন শো এই মন্ত্র 
512 

কি ভিন বাক মহর্ষি পরাশর যাহাকে 
্রাহ্স্থান বলিয়াছেন, ফাক্জঞবল্কা তাহাকেই মন্ত্র এবং 
মানস এই ছুই ভাগে | বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। যা 
হউক, যাহাতে র্ধাবস্থাতেই স্নান সম্ভবপর হইতে 
পারে, অর্থাৎ কেহ একরপ ন্নান করিতে অনমর্থ হইলে 
যুছাতে অন্যরূপ স্লান দ্বারা চি হইতে পারেন; তজ্ন্যাই 
রা উক্তর্ূপ বিভিন্ন প্রীকার' সানের ব্যবস্থা গ্রদত 
»ইয়াছে তাহাতে সন্দেহ'নাই। . ' 

-শ্রস্থ বিশেষে আর এক প্রকার স্লানৈর উল্লেখ. দঃ 
, যাহ! প্রাগুক্ত সপ্ত বা পঞ্চবিধ কামের মধ্যে গণিত 

য় কি । উহা “আশিরন্ক, সান” নামে কথিত হইয়াছে । 
ই স্বানে মন্তক কত সমস্ত অঙ্গ ধৌত করিতে 
কি বা আন্র বন দা নদ লিন করিতে হয় ২) | বেধ 

এ $ হিপ খাপ কা কা ডি নত ৬০৮০ পপি পদ মি ১০ ০০০ শক পর 

(9 তিলক ধারণের উপঘোগিজী, যথান্থানে সমাশোঁচিতও হইবে । 
(২) _জসাশিরস্বং! ভবে নখন্নানাপক্কৌতু স্নেহীনাহ |. 

আড্রেণ বাসসাবান্ি র্জলং দৈহিকং. বিদুঃ। 
: 1: চার কন বত দক্ষ রন । 

পক), শজাবপির ধা টা সূ বিধীয়তে। | 

আছে গ:হামসা চাখু মা্জনং কারিকং স্ব । 
ছু বাণ, উপধিভাগ, 45 অধ্যার। 



৮৮ 

নি চন চি । 
2 উপনা। খে নত জাল মাযোরিখিত হই তাঁহার 
স্লিই _পরাজাঙানে এবং, . অধাক্গকালে সগারিত 
হইতে ঈ মানে স্ র হিশেে ষে সাঙ্গ সমস্ত স্নানের 

ব্যবস্থা ঢইহন,. তাহা গৃহিদিগেস জম্বা নে, সং সার 

তাগী তদখবিফিগের জা। গৃ্গিদিগে জন্য পাত 
মধ্য এই বিধি সা নই বাবসথিত ছটপাদ্ছ (১) 
বে, মাধ্যাক্সিক . ক্লানাপেক্ষ। পাত, ্াশ্র 
মাচা জব নট! অদিক বলিশ শাস্বক্যাব্গণ 

বলিগা গিশছেন, মানত প্রুভেদ।, উাহাস কিন যে 
এরূপ বলিশা গিশাছেন নতাগ নিক্কাগণে পুর্দে 
প্রাতৎস্মাখেটকিকিরদপ মাঃ ঠাস বর্ণনা নি পিশছেন 
তাহাই দেখ্খ আবশাক |. 

প্রা শঙ্লানেশ মায়া, বর্ণন। সে গজাপতি দক্ষ 
বলিশা ভন £- অজ্ঞাতসাসে রি 
কোন দুষ্কর ক হষ্টঃল আতক্ান শপ 'তাা* পাপ 
নিশাত ছদ (২)।, গরুডণু পে ড্ হইছে £-- 

সপ কক ও ২ ক পর 

ছানা / উত্তেঙ্গোচ কাতধাং। জঙ্থাণক ণ গঙ্থাশ্রিশে। 
তির বানা: তথ্য, তপাদাভঃ 

্আাহকোচাবধত €বীধার়ন বচন ।. 
(২) অজ্ঞানাগ, লি খাপ দপ্চিতং কতং 

প্রাজঃকানেন, তৎসক্ঈং শোধয়স্তি দিজাঙয়: |" 



ডা ওলী বীনা এ ৪ 

যাহারা পাঁপ কর্মমকারী তাহারা, প্রাতঃল্লান ছার! পরিত 

রি অন্ভএব একাস্ত যব সহকারে, প্রাতক্লান করিনে; 

তঃম্লান দ্বার মলাপকর্ধাদি প্রতাক্ষ ফল: এবং প্রতাবাু 

পায় .অপতাক্ষ ফন. এই : দ্বিবিধ ফলই লা 
ঃ হইয়া. . থাকে)... জা. অলক, . নু ও 

| দুশ্চিন্তা নাশ করে, এজন্য নকলে উচ্ছার প্রশংসা.করে । 
প্রাতঃক্লান দ্বারা ষে পাপ সমস্ত ধৌত হইয়া যায় তাহাতে 
সংশয় নাই (১)1.. উক্ত পুরাণের স্থলাস্তরে আরও উ্ত- 
হইফ়াছে £ প্রতিদিন ৫ প্রাতঃমন্ধযায় সূর্যোদয় কালে 
ষে স্নান সমাচরিত হয় তাহা প্রাজাপতোর ন্যায় ম্ত। 

পাক নাশ, করে ; ; দ্বাদশ রর্ষ বাপিয়া প্রাজাপতে 

অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, প্রাডঃস্গায়ী বাক্তি শ্রদ্ধার না 
এক বৎসর মাত্র প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল লা 
করেন (২ হা উপরে মে সমস্ত ফল লাতের কথ! বল! 

আজ ধর উপ পালা লন ৯৮ ইউ ৬ সপ কলির এ পাপ ৩ 

6৯9) প্রাঃ ততঃ ক্কানেন ৃ র্বস্তে যেহগি পাগক্কৃভো জনাঃ । 

তথা অর্ক গ্রযয়েন পাতঃ ্নানং 'সমাচিরে 
প্রাতঃ-্ধানংপ্রংসন্তি ঘৃষ্টানু্ট, ফলং হি' তৎ। 
অলক্ষীঃ কাষকরণাচছুঃস্গ্রৎ দুরটিচিত্তিতং | 
বন প্রান না যংলয়ঃ | 

গন জল, মহাপাতক, 'নাশনং। | 
ন্. ূ ক খতৈ। বে, 1. 

জী টি রে উদবয়াস্থিতঃ | 
1,57৮: ০২১৫ অধ্যায় । 



হইবেন ১ 'অস্তীন্' মামাগেক্ষা মা .ও ফাদে 
ইক্লানে ও: কেন, ঘে: অধিকতর ফল লাছের 

প্রলোভন, ীদর্ণিভ হইয়াছে তাহা বুষ্ধা যায় না সত, 
কিন্তু উহার মূলে অবশ্যই কোন সদগুক্তি নিহিত আছে 
বলিয়া মলে ইয়।: যাহাহউফ+ প্রাতঃক্লানের যাহাস্ 
সূচক আরও অনেক শ্বাস্থীয় কথ] উদ্ধত হইতে পারিত! 
কিন্তু আর উদ্ধত কবিয়া প্রয়োজন নাই। যতদুর 
উদ্ধত হইল তদ্ধা দ্বারাই, বিলক্ষণ রূপে উপলব্ধি হী. 
তেছে যে, আর্ধ্য শান্্ক [রগগ্ এঁহিক ও পারত্রিক, মান! 
বিধ শুভ কলের প্রলো ভন: প্রদর্শন করিয়। প্রাতঃ ক্লানের 
অবশা- করশখীয়তা বিধিবদ্ধ করিয়া গ্লিয়াছেন। 

শাস্্কারগ্॥ প্রাতঃ জানের. এত “মাহাত্মা কীর্তন 
করিয়া গিয়াঙ্ছোদ। কেন? ৭প্রাতিঃ স্নানে পাপ সমস্ত 
সত হইয়| বায়” এতদূর পর্য্যন্ত ধলিয় গিয়াছেন কেন ? 
তাহারা, কি এতই অত ছিলেন থে অস্ত করণের মূল 

ও পাপ চি চর | পজকনা *-- পীবিপীকাসি ৯০৯৯ পি 

ঘি হচ্ছ বিপুলান ভোগ্গান্ চন চৃষ্য এহোপমান 7 
জঙ্গাী বেনিত্যং খেলছে মাথ মী | 

রড ২১৫ ধায়) 



শে নিহিত পাপরাশি প্রাতঃল্নানরূপ বহিঃ প্রক্রিয়ায় 

ত হহয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে ন? যাহার। 

ঠা শুদ্ধির এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, শাস্ত্রোজ্ত 

রর সাধনের অঙ্গবিশেষ স্বরূপ ষে ত্রিদগুধারণ, মৌন. 

্রধলঘ্ঘন, জষ্টারারণ, শিরোমুগ্ডন, বল্কলাজিন পরি. 
| রন ব্রতচর্ষা1" প্রভৃতি? ূ তগসমস্ত পর্যাস্ত-. ভাবত্রদ্দি 

ব্যতিরেকে একা ই নিষ্কল বলিয়া, বর্ণনা করিগ। 
রি 'য়াছেন (১)৯ +্ঠাহাদের ন্যায় অস্তদস্টি- পরাণ পা 

রঃ রপক্ষে কি বাহ প্রক্িয়ারূপী প্রাতঞ্যানকে 

পাপহদ্ বলিয়। বিশ্বাস কর। সম্ভবপর ? ফাহার| অন্তঃ- 
দ্ধি মাহাত্সা এতদূর পর্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
দে, ধর্দি ভাবগুদ্ধি না. জন্ম তাহাহইলে পৃত-মালিল। 

জ টা সমস্ত জলরাশি এবং স্মেরুতুল্য স্ত স্তপাকাদ 

ভকার।শি ছারা মত্ত জীবন ভরিয়া সান করিলেও 

ভাব লাভ ভু না (২)). তাহাদের পক্ষে কি এন্ধপ 

বিশ্বার সম্ভবপর? ফখনই মহে। উহার মুলে এর? 

স্বীছন-স্থুলভ আশ্ু-বিশ্বাসের ভান লন্ধায়িত না ই: 1 
৪3১ (পি শপ গাগা গ প স জকাক ক তিনটি সর্প 05 জি এক এ ও রা পিপিপপািিিিটি +শপ্পম ক পপি ৪ 

(১ ভ্রু ধারপং ষৌনং জটাভারোছ্ধ মুণ্ডনম..। 

বস্কলাছিন সংবেষ্ৎ ব্রতচধ্যতিষেচনঘ্: ৮ 
 আগ্মিহোত্রৎ বনে, বাসঃ শরীর গন্ধিশোষণম, 

সর্বান্েতানি ধা ভাবো ন'নিশ্বলঃ ॥ 

| মহাভারত, বনপর্ ৯৯৪ আধা 

(২) গ্গাভোষেন কৃৎন্গেন সায় ন্ গোপসৈহ ? 

আরৃতঙ্গাতকশ্চৈব ভাব ছৃষ্টো ন-শুদ্ধযতি ॥ 



উহার মূলে গভীর মতা পচ্ছন রফিয়াছে ১. এ আখি 
প্রতীয়মান কুসৎস্কারের, অন্তরালে বিজ্ঞানের কাত রঃ 

জীবনের মুল সুত্র “ শরীরমাদাৎ খলু ধর মাধণুম, * 

এই মহাসজ। লুক্ধায়িত রহিয়াছে '. 
১ আমাদেরসশরীরের 'একটী ভাবি রী এই মে; 

উ্ অর্বদাছি কোন'মা! কোন উপায়ে শরীরস্থ দুষিত 
পদার্থ নিচয়ের বহিষ্করণ সাধন করিতেছে। ৯ এবং 

গুয়োজনাতিরিক্ত প্দাখু'াশি শরীর হইতে বহিদ্কত ন! 

হইলে নানারূপ পীড়ার উদ্ভব হইতে পারে, এই জন্যই 
প্রকৃতি এ মঙ্গলকর নিয়ম নিদ্ধারিত করিয়াছেন। এই 

“হিরণ কার্ষ কৃখনও মলরূপে, কখনও মৃত্ররূপে, 

কখনও বা দ্েদরূপে, আবার . কখনও রা তাদুশ অন্য 

কোন প্রক্তিয়। রূপে মাধিত হইয়া! থাকে যাঁদ এ সমন 
উপাক্ের কোনটা রহিত হয় তাস্থাহই ল্ দুবিত পরি 

সমুচ্ের বহির্গমন অংশতঃ রুদ্ধ হয় সুতরাং ভাত! রাতে 

সভিত মিআিত হইয়া তাহা কে দুষিত করে এবং নানাবে। 

পীড়ার সুন্রপাত হয় । আমাদের শরীরে অং. 
রোমবূপ বহিাছে, উহাদের প্রতোকগিই, দুষিত পদাৎ 
গমের বহিগম্মনের কে. ক দ্বার রূপ | % দ্বাঝ 

য়া সর্ধদা ই বাজ্পবৎ কারে নানাবিধ দুষিত পড়া: 
নি গত হইয়া থাকে 1. এমন নির্গত পদার্থের জলীয় 
ভাগ বহির্ধায়র সংস্পর্শে বাষ্প ই হয় উড়িয়া যায়, কিন্তু 
দলভাগ শরীরে সংলগ্ন হইয়! থাকে। পুনঃ পুনঃ 



প্রধম পরি'ক্ছরী ১০ 

এইরূপ সংলগধ হতে হইতে শেমকপ সকল বাম কই 
থাকে শৃতশহ তদ্বাপী শশীশঙ্থ 5দ্ধণ দূষিত পদাখ দমুহ 
আব বহর্শত *ইতে পালে নাঁংঅত এস তাহা শশী শভা- 
স্তস্টে অবস্থিত থাকি” বন্তকে দূষিত কট্তে থাকে। 
অপল, শেষক্লুপ উন্মুক্ত থাকিলে নঠিগস্থ বিশুদ্ধ বাঠু 
তদ্দাল। শাবস্থ ভইীয়। রক্তুবি শোধন কাধ” সঙাখত। 

কশ্তে পানে, কিজ্তু-তাহা বদ্ধ থাক্সাতে তাহা”ও অনেক 
বাশত ভঙ1 এই সম কাণে পুনঃ পুনইউ শশীল পঙ্গি- 
শ্ার্জন একান্ত আলশাক | জাগ্রদবশ্বা এই কপ পতরি- 

মারজান সম্ভবপ-. কিন্ত, দিদ্রাবপ্কাগ তাহা হইতে পা 

না। অতএব স্হস্জই অনুমত ভইতে পাল সদা 

নিস পপুল নিদ্াক্গাল-পশ্তিক্ত পৃর্ধ্োক্ত দধিত 
পদাধাদল ছ্বাশ। “শামকূপ সকল রন পরাগাণ সদ্ধ চঈস] 

পাপ তপন, নিদ্রাকাল-পশ্তািক্ শার্খযা সগিত শষ্য" 
মূল শিমিশ্রি ত ভঈল। ৫শষকূপ সকলেখ বন্ধ ভওগ। চঙ্গান্ধ 

আক্ও সাহাফা কল্ে। এইন্ধপে শেমক্ষপ সকল সগ্ঈ 

ধাকিলে নানাঁধ গুরুতন “ড়! হ্বা কান্ত 
সম্ভালন।। োতঃক্সান দ্বাণ এই আশঙ্ক। ল্থ পট্মাে 
তিলোফিত হয়। অপর, নিষ্রাঙ্গা,ল বহিন্ প্রতাঙ্কা- 

দিন কার্য একরূপ বদ্ধ থাকাতে রক্তআত অ.পক্ষাঞ্কত 

গুধ ভাবে আত্যন্তপ্ক ঘন্ত্রসমু-হ? দিকে বহিতে থাকে। 

বছন্মণ ব্যাপি এই রূপ চলি,ল একদিক যেমন সেই 

ষল্ত্রপমু.হ রর্তাথিক্ জঙগ্সিবাত আশঙ্ক , অপার দিকে আদার 
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তেমনি বহিরঙ্গ গাতঙ্কাদির শিথিলতা। জন্মিবার সন্ভা 
পনা।,। গ্রাতঃন্গান গার. এ আশঙ্কারও. লাঘব হয়; 
কেননা তখন যে শরীর, মার্জন! ফরিতে হম্ব, তাহাতে 

কের উপর ঘর্ষণ পড়াতে, রক্তত্রোত্ আত্যন্তরিক যন্ত্র 

নিচয় হইতে বর 'খীন হইয়া হস্ত পদ [দ্রিবহির্ গরতা্গ 
প্রভৃতির দ্বিটক ধাবিত হয় সৃতস্বাং' ভাত্তরিক যন্ত্রাদিতে 
(রক্তাধিকোর : আশঙ্কা নিবারিত,. এবং হন্ত পদাদির 

শিখিলত | বিদুরিত হয়। কিন্তু, এসমল্ত উপকার হইতে 
অ;র একগী গুরুতর উগূরার আছে, এখন সেইটাই 

প্রদর্শিত হইতেছে । 
ভারতব্র্ধ শীম্মপ্রধান্, দেশ।.. . ইহার কিয়দংশ 

যদিও উত্তর সমমগ্ডলের মধ্যগত, হক, তথাপি এদেশে 

এ্ীম্মের প্রকোপ শ্রীত্মমওলকছ দেশনিচয়: হইতে নিতান্ত 

অল্প নহে। নীল উভভ"গার ফল বই, আর কিছুই নে । 

টিপ কার্ম পরমাণ্সয়হের বিরলত।, হায়ার কর! 

যবন্ততে যে. . পরিমাণ উ্ভাপ-মৎ যৌগ হয়) সেই বনজ 
্মাণ, সকল সেই পরিমাণ, বির ল্ ভ্বাপন্ন হয়, সৃতরা' 

ই হার সেই পরিমাণ শ্বিথিলত!, জন্মিয়া থ কে। সন্ত 
চড়বন্তর সন্থন্ধেই, এই নিয়ম কাধ্যকারী। তবে পদ 
মমুছের ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ নিশি 
উত্তাপের এ বিশেষ্ণ € তুলবে পুলগনু হা 
পারে না এইমান্র। , মনুষাশরীকও । এই, নিয়মেন 
তীন। বরং তথ থা ইহ হার (উত্তাপের) প্রভাব অপেক্ষা 



প্রথম পরিচ্ছেদ। | হী 

হত সহজেই বিস্তারিত হইল, থাকে; সাযান্য উন [পেই 
উবার বিধান সফল শিখিল ভাবাপন্ন হয়। এই 
শখিলত। ধু বহিঃশরীরের উপর কার্ষ্য করিয়া 

পর্দ্যবসিত হয় না, আত্যন্তরিক যঞ্তনিচয়ের উপরও স্বীয়, 

আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। এদিকে শরীর ও 
মনের এমনি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ যে, একের 'ভাব আন্যে সৎক্! 
মিত না হুইয়! পার না। যখনই শরীর অসুস্থ হয 
তখনই মনের সুস্থতার লাঘব হয় এবং যখনই শরী 
স্থতা লাভ করে তখনই তৎসঙ্গে সঙ্গে মনেরও স্ফ, রঃ রে 

দন্মে। এইরূপে মনের স্ুস্থতাদির অনুসারে শরীরের ও 
সস্থতাদি অন্মিকন। থাকে। অতএব আমরা বিলক্ষণ 

“খিতে পারি, গ্রী্নাধিকা নিবন্ধ মানব শরীরে, ষে 

শৈথিল্য জ ন্মিবার বথ। আমরা উল্লেখ করিয়া আিলাম, 
সী শৈথিলা তাহার মনেও ক্রামিত 'ন। হই! পারে 

ন।। বাস্তবিক শরীরের সঙ্গে সঙ্গে £ মনের শিথিলভাবাপন্ন 

হওয়] অনিনার্ধ্য | অতএব ই! নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, 

ধঁদ দীর্ঘকাল ব্যাপি! শরীব্ের এই শিখিলত।! অব্যাহত 

রূপে চলিতে দেওয়া হয়, তাহাহইলে “তৎসঙ্গে সঙ্গে 
মনও ক্রমেই শিথিল ও নিশ্ডেজ হইতে থাক্ষিবে এবং 

তাঙ্গার অবশ্য্তাবী ফলক্বন্ূপ জরা, অকাল এ 
বৃ দবত্রংসত। প্রভৃতি: উপস্থিত হইয়া আমাদি? 

অকালে কালকধলিত করিবে ব জীবন্মূ.ত ন/রয়। 

রাখিবে। | 



৯% জার্গাক্ক হন 

 আর্ধ,গপ '৫ইউ সমন, ক্ষ । শিষপ নিশি প আলো- 

চন) ছিলেন এসহ ভাতা) বকাতে পণরফাছি লন 
ডি 

মে. ষ ্ ী শী €কুতি হর্নান্ঠাই ভীং 1দিশকে, ইলাপ 

দ্বাস। শিথিল ভালা কশিতে ”&, 'পা 7তাছে, তখন 
উত্কাদুর দ্বাবা* এমন কান িগটচিত গু ভিকাস তাব- 

শক যাদ্বা-। সে শিখি ভাব বিদ্টিত ₹&৯ উত্তাপ ও 
শৈ.তার সঃত জঙ্গিয়। স্বাস্থ্য ব্যাং তি থাকত পালে। 
প্রাতক্বান দ্বার ৬. কর, পু ই আগা” কৎসিদ্ধ 

হইতে পারে। প্রাতয্া,৭ বিশেষ,প শৈতাসৎস্৮ শ 

ইয়। এ সময স্বভাবতঃই ন্িপ্ধ তাহাতে জানা” শী ল 
জ.ল ভ্বগাহঞ। সুতা *দ্থাদপ। টৈ৩7-ব৭ বন্ধ 
2 চান সংসিদ্ধ কই পা,র। ওখম থম এই কপ 
শময়ে কান কম্িতে অবশ; বক্ষ) ক।শি গভাতা আশঙ্কা 

আ.ছ; কিন্তু, কিছুদিণ পরে ত১২৯ভ্ত ১হা হইয়া 
যায়। তখন এ সমঘ্ত প।ড়। হওপ। দুর থাকুক, শরীর 
শৈত-সহণশল, ছৃড় ও বর্ঠহ হইতে ঘাকে। 
আঁদকে.নিঃমিতরপে শৈত্য জহযোগ নিহন্ধন (দশীয় 
উষ্ণএ্রধান ওষ্কীতি ছার শিবের উপর আপনার অব. 

সাদিনী শক্রি প্রযোগ কল্তে পারে না। স্বতশাহ 

স্বাস্থ অব্যাহত ভাবে চলিতে থা.ক। ফলত শৈতো 
সহা ক ণের আনেক সণ ।. উহা। ছা শরীল্বে জড়তার 

অনেক লাদব হঞ্জ, মুচতাব ্বদ্ধি হয়, স্জীবতা। জগ্মে 
এবহ শ্রমশক্তি বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয়। এই. সমস্ত: কারণে 



এানত্কারগণ সুধু প্রাতঃন্ান, নয়, পুনঃ পুনঃ পাদপ্রক্ষ 
লন, আচমন), হন্তমুখ ধৌঁতকরণ, প্রভৃতি ৫ ন্! 

আকারে শৈতা-সহনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়। গিয়াছে 
অপর, কি প্রাতঃকালিক, কি মাধ্যাহ্িক, উভগ্নকর রে 

ক্লানেরই একটী বিশেষ গুণ এই'যে, উহাতে শরার ও 
ওমন উভয়েরই নিশ্মীলতা ও ন্ক্ত জন্মে। অস্গাত 
অবস্থায় সাধারণতঃ মনের ঘষে মন্কেটিভাব থাকে, স্নান 

দার! তাহ! বিদ্ররিত হয়। যদি শরীর ও মন উতরই 
পরিজ ও স্ফ,িযুক্ত থাকে, ভাঙা রি যে কার্ষেই 
প্রবেশ কর। যায় তাহাতেই উৎসাহ জন্মে, আুতরীৎ 
হাঁজাতেই কতকার্সাত। লাভের আশা! করা খায় | 
অতএব দিনধের প্রথম ভাগে প্রাতঃকালেন দিনি সান 
করেন, তিনি অবশাউ পবিত্র শরীর ও ক্কভিযুক্ত মন 
লইয়া কার্মান্মেত্রে অবতরণ করিতে পারেন। অতএপ 
তানর! বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, পুজাপাদ শান্ুকাবদণ 

ন্ধকারে টিল নিক্ষেপের ন্যায় হারাউদ্দিশে প্রত, 
শ্নানের মন্বন্ধে এত কথা বলিয়া যান নাই, ভাভাদেঃ 
গরাপুক্তব্ূপ বর্ণনার যথে ছেতু বর্তমান রহিয়াছে। 

প্রাতঃ মানের পর তিলক্ষধারণ | এসন্দদেএ 

প্টাশান্্করগণ অনেক প্রালোভন প্রদর্শন করিয় | 
ছেন। ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন ৪ - যিনি ছর্গা 
স্তিকার রর নীল দেশে, ধারণ করেন, এ টার 

টি 
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থাকে, অর্থাৎ দৃরঘযোদয়ে 'ফেমন অন্ধকার নাশ প্রাপ্ত 
হয়, গঙ্গা সত্তার জিজীক ধারণ করিলে সেইরূপ পাপ 
রাশি নই হইয়া খায় (৯ | "মহর্ষি শাতাতপ বলেন £-_ 
যিনি গোমতী-ভীত্রক্ীস্ভত গোপীদেহ-সমুদ্ভব স্বত্তিক। 
ূর্ঘ। দেশে তিলক রূর্পে ধারণ করেন তিনি সর্ব পাপ 
হইতে মুক্তি লাভ কষরিয়। থাকেন (২)। তিলক ধারণের 
শ্রই রূপ মাছাত্ময-বর্ণনার হেতু কি?» এই প্রশ্থের উত্তরে 

জাদরা দু কূপে কোন কথ! বলিতে সাহসী না হইলেও 
অনুমান বলে এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে, উহার মূলে 
অবশ্য কোন না কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিহিত আছে। 
কেহু.কেহ অনুমান করিয়। থাকেন £--যত্ভিক! তাড়িৎ 

স্পূরিচালক, অর্থাং উহ্বার ভিতর দিয়! তাড়ি সহসা 
গতাযঠত করিতে পারে না। যদি এই আপরিঢচালক 

পদ্দার্থ ললাটে রি বক্ষে কি বাহুমূলাদিতে লেপন ব। 
কিয়ৎ পরিমাণে সংলগ্ন করিয়। দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
শরীরের অতাস্তরস্থ তাড়ি সহসা কোন কারণে বহিগণ 

হইয়। শরীরের স্জীবতার লাঘব করিতে পারে না, অথবা 

বহিঃ ্স্থ পদাখের তাড়িদং ২, কারেণ (বশেষের বলে শরী- 
শি পপি শতক ৬ পি 

(৯) জাহুবী ভীর ২ স্ তাহ মদদ: রদ, 1 বিভত্তি যঃ। 

বিভর্তি রূপৎ সোহকস্ত তমোনাশায় কেবলং ॥ 

| আচার রত্মাকর ধুত ব্যাবচন্। 

(২) গোমভী তীর সম্ভ,তাং গোপীদেহ সমুদ্ভবাৎ । 

নৃদৎ মু্ধী বছেদ খস্ত সর্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

আচার রস্বাকর ধৃতশীতাতপ বচন। 



রাভান্তরে গুবেশ করিয়া তড়িদাধিক্য বশতঃ ফোন রূপ 

পীড়াজনক হইতে পারে না, অর্থাৎ শরীরস্থ স্বাভাবিক 
তড়িদৎশ অব্ণহৃত রূপে সাম্যাবন্থ থাকিয়া স্বাস্থারক্ষার 
সাহায্য করিতে পারে। 

অপর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ভেদে ষে, বিভিন্ন গ্রুক।- 
রের (নমুনীর) তিলক ধারণের ব্যবস্থা দৃ্ হয় (১), তাহ। 
বোধ হয় কেবল জাতীয় চিহ্ব-বিশেষ রক্ষার জন্য । যাহ! 

হউক, যে রূপ ধরণের. তিলকই কেন ধারণ করা ন। 
যাউক, তিলক ধারণও যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক স্থৃতরাৎ 
কুমংস্কার মুলক সিদ্ধান্ত নে, তাহা বোধ হয় অবাধে 

স্বীকার করা.যাইতে পারে। 
বৈদ্যাক শাস্তে ্লানের পর অনুলেপন অর্থাৎ গাত্রে 

সুগন্ধ দ্রব্য লেপনের বাবস্থা দুই হয়। এই রূপ বাবস্থার 
হেতু নিদ্ধারণের স্থলে উক্ত হইয়াছে £-সুগন্ধ দরে 
মনের প্রীতি জন্মায়, শরীরের তেজ ও বল বৃদ্ধি কনে, 
স্বেদ ও দুর্গন্ধ ন করে, তন্ত্র অর্থাত শরীরের গ্লানি দূর 
করে এবং প]ুগ অর্থাৎ ক্লেশ ও শ্রমাদি জনিত অসুস্থত। 

) উত্বপৃ্ড * মৃদা কুর্ধ্যাৎ ব্রিপুগু ৎ ভম্মনা সদ1। 

তিলকং বৈ দ্থিজঃ কুরঘ্যাৎ চন্দনেন ঘথেচ্ছয়া |. 

উদ্ধপৃ্ড  দ্বিজ: কুরধ্যাৎ ক্ষতিয়শ্ ত্রিপুণগ্ড,কং। 

অর্দ চত্ত্র্চ বৈশ্শ্চ বর্ভ,লং শদ্রঘোনিজঃ | 

'আচীর বত্বাকর ধৃত তরঙ্গ পুর' 



'শবারণ করে (১)। পুঁরাথ শাস্ত্ুও চ্দনাদি অন্ুলেপনেন 
মাহাত্ম্য বর্ণন। করিয়! গিঁয়াছেন (২)। বাস্তবিক, অগ্ু, 
চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য লেঞ্ীনে শ্রীরাম বোধ হয়, শরীর ও 
মনেতে যেন পবিপ্রত! আইসে। দুগন্ধ জনিত ঘৃণা ও 
বিতৃষ্ণ। দুর করা সনথন্ধে স্থগন্গ দ্রবা মহৌষধ । এতদঘ্বা- 

তীত সুগন্ধ দ্রব্যে রক্তধিশোধন শক্তিও আছে। এই 
সমস্ত কারণেই: ক্লীনের পর অন্ুলেপনের উপদেশ গ্রদণ্ 
হইয়া থাকিবে | . 

আজ কাল এদেশে গন্ধ জ্রবোর নিশেষ আদর দেখা 

যাইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু, সাধারণতঃ ল্যাবেগুার, 
ওডিকলোন প্রভৃতি হে সমন্ত গন্ধ দ্রবা ব্যবহৃত হয়! 
থাঁকে, তাহাদের গন্ধ কিছু উগ্র, সুতরাং আ'শুঞ্রীতিকর 
হইলেও মন্তিক্ষের কিছু উত্তেজন। 1 জন্মায়। অন্মন্ধেশ 
প্রচলিত অণ্ডর চন্দনাদির এই (দোষ মাই. তাভাদে? 
গন্ধ এত আগুগ্রীতিকর না হইলেও বেশ মি এসং 
শ্িগ্ধ। যাহাহউক, চন্দনাদির পরিবর্তে বিলতি সু? গ্ধা্ 
লেপনে তাদৃশ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। 

সন্ধা। তর্পণাদি | --এই বিষয়ের সহিত জাক্ষাং 
ন্বেউ ধর্মের যোগ দৃ্ই হয়) অতএব ছা ৬ 
পরিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে | 
সী পপ পরপর গজ দি 

( $ ) ৩ প্রীতি তেজক্রং রষ্যং স্ব দৌশন্ধি নাশলং । 

তন্দাপাপোপশমনহ শ্রমস্বমনুলেপনহ॥ 

রাজন | 

(২) চন্দনাগুকুকপুরর কুম্কুমোশীর পদ্ঘকৈঃ। 

অন্লিণ্ডে। নরৈর্ভক্ত্যা দদাতি মানসেপ্সিতহ ॥ 
আহিকাচারতত্বরৃত ভবিব্যবচন 

বা 



প্রথম যি । টা 

দ্বিতীয় মা কতা | 

সমিৎ পুষ্প জাহরণ। 

জগচ্চক্ষ, দিনমণি যখন গ্রাগীদেশে আপন! 
তেজঃপু্ভ কাৰি স্ত ঝলসিত করিয়। হান্তমুখে জগতের দিকে 

দরষ্টিপাত করিলেন, জগৎ যখন ভাহার সেই মৃতিস্পীনন। 
দৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেইনপ মধুর ভাঙ্গে চাসিস। 

উঠিল, তখন--সেই সুখ মুহুর্ডে--আর্য পুরুষ গ্রাতিঃকত 
নমাপন করিয়। সমিৎ পুল্পাদি আহরণাথ দিঘি 
ভইলেন। শীতের প্রাখর্মা নাই, উভভাপেব 2চওুত।! 

(উিত অন্ধকার তিরোধান করিয়াছে, আলোক, 
জগচ্ছরীর বিভামিত করিয়াছে এই মনোরম নম 
আরম পুরুষ মিংপুষ্পাঞ্ুুণে বহিগতি হইলেন । 

চিকিংসা বিজ্ঞান বলেন) এই 

রণ] করিলে নিদ্রাজনিত আধ্মলত ৮০৭ এমন করে, 

বিশুদ্ধ বায়ুর ভিলোলে শরীর শাতল 
বলনিপায়িনী শর্ি অঙ্গনিচয়ের বল রে নূরে, এল" 

শরীরের ও মনের প্রসনতা হী আর9 পাত 

এউ সময় ৯ গম ০৮7 

০২/ * ৭1 হে *সু টু ১ না 

ৰৈ ন্ */৬ টি 
পা ০ 

31 শখ 
চ] 

বাদ্ধকা এবং নানানধূপ জা / 
সুগার 

টি পে & বর রি 

পারমাণে রি থাকেন চর আমাদের ধন 
পু ১ তি চ ৃ ৃ 

কারগণ এই ভওক্ুগ্ অমুয়ে রঃ ব্যায়াম) লি খা 



০২ আার্ঘ্যজীবন। | 

ছুই করিতে উপদেশ প্রদান করেন না। ীহার। 
ই সময়ে, সমিৎপুম্পাদি সমাহরণার্থ উপদেশ প্রদান 

রেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান স্্ ছকে, ্বান্ছোর দৌহাই 
য়া প্রাতন্্ মিশ এবং-ব্যয়ামের অবশা-করণীয়ত। বিধিবদ্ধ 

রেন, খাদের ধর্মশান্ত্র তাছার কিছুই না করিস! 
নত ছি সংগ্রহ রথ উপদেশ প্রদান করেন! 

একের লক্ষা রব ্থ্ারূপ মঙ্ছারত্, পরের লক্ষা , সামান্য 
'মিৎপুষ্প %. এক সম্প্রদায় বিজ্ঞানের অখণ্ড যু্তি 

দর্শন পূব সাধারণকে আপনাদের মতানুবতী? 
তে পুয়াস পাইতেছেন, অপর দম্পরদায়-ন্যায় নাই, 

ভি, নাই--ক্েরল ধর্লোর দোহাই দিয় আপনাদের দিকে 
ধারণকে আকার্শ করিতেছেন । কিন্তু, কি আম্চর্স। 
কিৎসাবিজ্ঞানের যাহ ফ্রব লক্ষা, যে লক্ষ্য সংসার 
ন্যতিনি নানারপ উৎকই হেতু প্রদর্শন কলেন, দঙ্গ 
ভান 'সই লক্ষাকে অলক্ষিতভাবে সংশিদ্ধ বালিতে 
ন, সার সেই প্রদর্শিত ফল অনায়দমে কর্তিত 1 

০০ 

দান করিতেছেন । যুক্তি আড়ঙ্ছর রা ছে 

দশ-নর বারতা নাই, অগচ তজ্জনিত শুভ'ফল.গ.দ!» 

রিতেছেন। থু তাহাই নছে, তাহা অপেক্ষা -আর 

নবই হইয়াছেন |, তামরা শান্তোজ্ত সসিহ গৃ্ 

মাহরণ দিষঃক বিধাল নিগয়ের কতিপত উদ ত রি 

মাদের এই কথার সততা €িপন্ন করিস। আমক। 

[পাইতে মত করিব, রা ইউরোপীগ স্বাস্থ 

স্ব মি 

1 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

বজ্ঞান (70859) শাস্ত্র তার জরে গণ মেদিনী লি 
কম্পিত করিয়া যে পাতন্র মাণের মাহাতয কীর্তন করিস। 

থাকেন, আমাদেব মৌনব্রতাবলম্বী বনবাসী শান্ত্রকার 

গণের বংশ-লেখনী-সমৃষ্ভ ত ভূর্ধপত্রবিলিখিত শ্বুি 

বং পুরাণ শাস্্নিচয় মেই' পাতত্রমণ জনিত শুভ কল 

[না আড়ন্সরে সকলের ঘরে ঘরে পদান করিতেছেন, 

লুধু তাতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাউ, তাহা অপেক্ষা ও 
ন্ টি অগ্রপর হইয়াছেন । 

ক রনিচয় যঙ্হার্থ খদির চন্দন, দালাশ, উড়়ঙ্গ; 
উতি থে সমস্ত নমিধ বাবস্থিত করিয়াছেন তাহাদে 
পরারিত] দ্বিবিধ | পুথমতঃ যজ্ঞ জঙ্গিদের আগুন, 

প্রৎনংখাকেল গন্ধ অতি উপাদের। ম্বঙ্গয সন্গক্গ 
গন্ধ দনোর যে দিশেষ উপযোগিত| আছে স্থানে 
[21 জংন্সেপে উল্লিখিত হইছে 1. দ্দিংীফত, 

শিঞগুলি তিক্ত ও কষার গুণ বশিী। যে জম 

টর ক্গাভাবিক যে গুণ, তাহা স্পর্শনে, আতঘাণে, ভক্ষণ 

দনে, সহক্ষেপতঃ রা পকার অথ্ঘ ্  ঠাং নিত 

পা থাকে । তবে ভক্ষণে সাধারণতঃ ভাঙার ভি? 

চুর পৃকাশিত হইতে পারে, স্পর্শনে কি আগা 
ধনই ততদুন নহে, এইমাত পতেদ। কথাও তিক্ত 7 
শিপ বস্তরনিচয় সাধারণতঃ পিভনাশকারী। উ্ভাদে; 
মকল ভক্ষণ।. স্পর্শন, আপ্রাণ বা যেকোন জুনেই 

রস্থ হউক, তাহাতেই পিতের পকোপি নবাওত 

ন্ ক 
চা 

শজ পতপী 



১০৬ _ জাধীক্ষীবন | 

ভাব পৃকাশ পৃভৃতি উতর বৈদাশ্রন্থে কুশের গু! সকল 
পরীক্ষিত হইগ্লাছে (১ 0০11. হাছাহউঁক, উক্ত গুশ 'বা 
তাদৃশ অন্ত ফোন গুণ থাক! জন্যাই যেএঁ রূপ বাবস্থা 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অনস্তর পুষ্পচয়ন। এন্বন্ধে নানা পুরাণে নান! 
রূপ বিধান দু হয়। তৎসষন্তের বিস্তৃত বিবরণ দুরে 
থাকুক সার অতগ্রহও এই পবন্বে সম্ভাবিত নহে। 

আমরা ষান্র ছুই চারিটী স্কুল উদ্ধত করিয়া দেখাইতে 
চেরা কষ্ধিব যে, এই বিধানের উপযোগিতা সমিৎ কুশা- 
হরণ হইতৈও, অধিকতর । 

এই রূপ করিতে হইলে জামাদিগকে সর্ব পখমে 
দেখিতে হুইবৈ কোন্ কোন্ পুষ্প সাধারণতঃ সকলেরই উ. 
তোলন করিতে হয় অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণ কোন্ কোন্ পুষ্প 
শ্রীবিষুর প্রীতি সাধক বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
হিন্দু শাস্ত্রে অসংখা দেব দেবীর নামোল্লিখিত আছে, ত- 
দ্াধো মাক্র'শ্রীবিষ্চার নাম নির্দেশের তাৎপর্ধ্য এইষে,তিনি 
মকলেরই উপান্ত। শক্ত, শৈব, গাণপত্য গ্রড়ৃতি সকল 
সম্প্রদায়ী দিগেরই বিফ, পূজা করিতে হয়। অবশ্য 
যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত উাছাকে নেই মক্তরোক্ত দেবতারই 
পুজা করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার 
“ভিবিষু শরীতিকামন1” মা করিয়া উপায় নাই | 

পা িপপলাপাাশিপ? 

(৯ ) ১২৯২ সনের খাধাঢ মানের “বান্ধফে। প্রকাশিত কেজ রাম 
কৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ লিখিত "শীন্ত্রততুদ শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত । 



সাক্ষাৎ সন্বন্ধে পূজ! কালেই হউক, বা শ্রাদ্ধ কি ছানাদি 
কালেই, হউক, ভাহাকে এবি শ্রীতি-কায়, হইতেই 
হইবে । অতএব, যখন দেখা; যাইতেছে, ভ্রীবিষ, কোন 
না কোন আকারে সকলেরই উপাস্য, তখন সহজেই 

হইতে পারে যে, মকলকেই তাহার গ্রীতিসাধক 
পুঙ্গ সংগ্রহ করিতে হয় এবং মাত্র তাহার প্রীতিসাধক 
বলিয়া যেষে পুষ্প নির্টিও হইয়াছে তাহার নাম করিলেই 
গ্রকারাত্তরে জন মাধারধের নিয়মিত রূপে যেসমস্ত পুর্প 

উতোলন করিতে হয় তাহার দাযোল্লেখ কর! হয়। বলা 
বাহুল্য, যে সমস্ত পুষ্প নিয়মিত রূপে সাধারণের 
উত্তোলন করিতে হয়, তৎসমন্তের সহিতই নিত্য 
কাধ্যের সংশ্রব এবং তত্মমস্তের সহিতই স্বাস্থ্য 
গনিষ্ঠতর রূপে সম্বন্ধ । অতএব আঁমর। -- পুষ্প চয়ন 
প্রথার উপযোগিতা প্রদর্শনের পুর্বে--কোন্ কোন্ পুষ্প 
'সর্বদেবশিরোমণি সর্ষ্বোপাস্ত শ্রীবিষ্ণুর শ্রীতিসাধক 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহারই উল্লেখ 'করিব (১)। 

নারদীয় সপ্তম সহত্রে ভ্রিলোফপাবন ভগবান কহিতে 
ছেন £--মালতী,বকুল,শেফালিকা, নবমন্লিক1, তগর * ** 

এই পঞ্চবিংশতি পুষ্পকে আমি লক্ষ্মীর ন্যায় প্রীতি 
লজ 

(১ পুষ্প প সমিধারি অমস্বই পে পৌত্তলিক পুজার র-উপকরণ | এই রগ 

পুজার কোন র্মনৈতিক উপযোগিতা আছে কিনা, তাহা ধর্মনৈতিক 

পরিচ্ছেদে সমালোচিত ইইবে। এস্থলে, পুষ্প সমিধাদি সংগ্রহের 
কি রূপ বৈজ্ঞানিক/উপহোগিতা আছে তাহাইমাত্র- সমালোচিত,হই- 
ছে । 



১০৮ 

2 ক ৮ না ণঃ ৯ এ ি রর: 8৫ 33 তে * যর সা] নব 

রি - , রী / চি বিন! ূ ঃ ন্ .) | 

র্ টা পু উবিযুব নিকট লক্ষ্মীর স্যায 
সপ বুলি ক চইয়াছে, উহাদের, অধিকাংশ 
খের] / মন্ণস্ববুষ্ঠ | খুঁভাবত:) শ্বেতবর্ণ বন্ত 
দেখিযূল ঈন/কিছু ৪ হয়। ঘে বন্ধুর তাদুশ অঙ্গসোস্ঠন 
নাই, ছার়ারও যদি বর্ণ বিশুদ্ধ শ্বেত বাঁ শ্বেতাভ চছ) 
তাহাও যেন মনে কিছু 'ানন্দের উদ্দেক করে। ফি 
তাঙাব সঙ্গে সদগন্ধ মিলিত থাকে, তাবে তাহার দেই 
মনোকা শিব বছগুণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তিখন দে 
( ১ ১) মালতি বু রহুলামোর শেফালি নবমালিক?। |... 

অন্ন, গগরাস্কোঠ আরিকা মগুপিতিকাঃ | 
যৃখি মাপ, কুদ্াং কদন্বং মমুপিইঙাং | 
পাটলা চল্প্কং ফু লবঙ্গ মতি যুভ্তাবং | 
কতক দুঁবকং বি কর করব সি. 
গ্বিংশতি পুষ্পাপি লক্্রী তুলা িদ্াি ৫ ॥ 

শখ রষ্জ জম। 
টম হানি ন গপয়ে। 

০, টি জানি চারি টিন ॥ 



৮ ৪ 

কার বিমল আনন্দের 

ণ 

ম নে পর 

ব্্প টড নে শী 
রি না।, মিস 

লি রণ করি ছে 

ষে। শ্বেত ৃ করিয়া থাকে 
বিশেষতঃ থে বস গন্ধ অতি সধুর তাহ রি 

্ 
লে 

হক্সিজেন-জননের ও বিকিরত গের শক্তি: মাতিশয় প্রবল* 
আবি জন ফে 'জীবসাধার পেরে বিশেষতঃ মানব কুলের 
পক্ষে পরম হিতক্কর, এমন কি. প্রাপুদ তাহা যথাস্থানে 
উল্লিখিত হইয়া ছে 1 এদিকে 

[নচয়ই বযবন্থিত হইয়াছে), রর . রে রা 

... পুঙ্জার, প্রধানতম কয 
কাহারও আীতিদাধন কমিত রত ক সাধাণজ উাইার 
প্রিয় 

স্বাভ] রক, ই পা 
চা ঙ্ঞ্র 

1 

এ 

২. 
1. ॥. 

ৃ এই বাশার ফ্ল- ্প 
* এ ধ্নি 

রঃ 



পি, 

ভিত থাকে ৷ 
৬ 

স্হস্তে আহরণ 
[এ 

১4 

সাও ৮ 

র্ 18 এ. 1 এ মিন িঃ প্র া্ কন নি ররাযারা 
॥ এ 175 

। পিপিপি পিপাস্পীিনেিাটি পনি + ঠা 4 রি ন্” নিখা পাপবুততে টন মি ঠ ডং া [777 র্ । 5 রঃ ্ 
ৃ [এ চ তে দীঁনি: রাত 17 ত্রাঙ্গ ]' রি ্ 

4) : ্  নি 1)? 4৯ ৮ + য়ে ৃ 

০০11 এ ্ ১, ১ 



রথ গঁরিচ্ছেদ । 7১৯১ 

সুধু ইহাই নহে, আধুএই নিবর্তীক বিধির ভয় গ্রাদর্শ 
রা ও ও 

সবহস্তে কুসুম চয়নের মাহ গ্রকটিত হয় নাই, রব 
নিশির প্রঃ [লাভননুক + বাঁকা লীতে..ও. তাহার মহাত্মা 

0. 

থিত নুখিত হইয়াছে, ॥ উক্ত: ইয়াছে 8০১ যব বিষ 
পরায়ণ হ্ইক্া, স্হত্ডোতোলিত; পৃঙ্গ “স্থারা সাহার, 
অর্চন! করেন,তগবানং হার সেই পু: আদরের, সহিত 
মন্তকে ধারণ, করেন, এব. হা কে স্বলোকে (ব্জি 

৬ 
॥ ক 

লোবে কে) ছান দন করেন; ১ বদ 

্বনত্তে ুপ্পস নর. এত ককের 
কেন? যে, পুপ. অন্যে উদ্তোলন করিলে  পুতিগন্ধময় 
হইয। যায়,-তাহাই কি স্বছন্তে চয়ন করিলে মনোরম 

রি 

টি 

ঘ 

8 

শপ "অন্যের দাবা 

নয কাচের.গুধ: ধানণ করে, 

গন্ধেপাণ মন থাকুরিত করে থে? 
উচন্তালিহ, হইলে 

ভোলিং লিত হইলে স্থবর্ময় হইয়া মায়? 
“পুরে ভুত হইয় ছে, শ্বেত; সন্ধি, গুষ্প সমূহ 

্রাপ্রদ ৭ উজান, € 09০০) বু বিকী্ণ রারে ৃ এবছু বিষণ, 

1 মা 

করিঘ] থাকেন? ঘা 
পক তু ুতধীদ ৩ মি 

(১ উপহার্ধচানি ্ি রর লা 
ফোমাম,পাপঞ পা মম কর ক ॥ 
পুঙ্গাগি ভর যান মম মুষ্ীপি 
সক পু, কর মস পৌধাড গতি । 

ৃ্ শব্ধ কা আর্য। 



বন! 
দ ৭১211 চা 

% 

ক পারেন) 

2, 

নানাবিধ গুরুতর অভী' 

৮ ভীপর। স্বীয় ফন ও: 

ত্? 

রি তু 
র্স্ণা 

নর 

লি ?্ 

কিরেন এ 

পা? মণ জনিত 



১,0৮১, 
টি ৃ 

তদ্রুপ. জন্মে ন'। 
২ 

8188. 888 

০ আছে | 

. শো ক্ষণে. 

তৎ সময সতের রি নিন ০৪ জাজ্ৰলামান 
মা ে 

5৮1 এ 

রূপে: উপলব্ধি করিয়া, ভক্তিভরে, ভাহাতে মনঃপ্যাণ 
& মিতু 

সপ করি য়াছেন। ন। প্রসিদ্ধ সাধক, 
পর, হৎ সেরে. সম্বন্ধে আমরা. এইরূপ কথ। শুনিতে 
“পাইয় । তিন্নি, ৮ পুজক ত্রাঙ্মণ, ছিলেন ; 

৯1087 2 রিনি: ্বহত্তে লন; করিয়া নিষ্ঠা 
ঝা 



১১, 
এপ আত টি 1115 ডু ক রি যত নরক 

উাছার অন্তঃকরণে প্রবল রব রগ, প্রবল ঈশ্বরপেম 
অন্ুবিত হুল; এই অনুর এবং পেমের ক্রুমিক 
বিকশনেষ্টু তিনি আজ সিষ্প্য, সকলের পূজার্হ। 
বাস্তবিক, মনোরম পুঙ্পনিচয় টি বৃক্ষের অঙ্গসৌষ্ঠব 
বৃদ্ধি করিয়ী উদ্যানের রমর্মীয়ত। সম্পাদন করিতে থাকে, 
ুষ্সিগ্ধ ষারুত হিল্লোলে পুঙ্প সমূহ মৃুমন্দ ডুঁলিফ। 

ছুল্গিয়া যখন নীরবে জগৎকে জাপনার রূপন্ুযুষা প্রদর্শনে 
বিশ্বশিলীর শিল্প নৈপুণ্য খহিষ।-কাহিনী শুনাইতে 
থাকে এবং মধুলুক্ষ মধুকরনিচয় যখন গুন গুন, 
রবে বিশ্বাপিপের নাম গন করিতে করিতে পুষ্প কউতে 
পুষ্পীভতে গমন কদিয়। মধুপান করিতে থাকে, ভখন- 
কার দশা অতি মধু, অতি তৃপ্তি-বিধায়ক | নিবি চিন্তে 
খিনিকুন্ুম পিচপেষ এই স্থমধুর ভাব অবন্লোকন কবেন 
তিনি বিমল,.আনন্দ উপভোগ করেন; পুম্পকে শিক্ষা 

গুরু মনে কিমা সাদরে তাহাকে হৃদিযূলে স্থাপন-করেন। 
এইসমন্ত কারণেই অস্তন্তলদর্ী শান্্কারগণ খন্ডে 
6 এত মানধত্মা বর্ণনা কর্রিয়। গিগ্লাছেন এবং 
এনরমন্ত কারণেই ম্যানীত বাঁ জরয়ঙ্রীত পুষ্প 
বহে আধোগতির ভয় খুদিশন ন্ ফবিয়া গিয়াছছেন। 

সমিহপৃষ্পর)দমাহবণ সন্বগ্ধে উপবে ষায়া ভন হইল 

দারা বি পৃ হইতেছে স্ব স্ষৃতিশীত্তর ঘদিও 
ধর্ম কর্ম লক্ষা করিয়াই সমিৎ কুশীদি াহ্ণের ব্যব্ছ! 
প্রদান কৰিয়া গিয়াছেন। তখাপি তৎসহ স্বাস্থ্য বিজ্ঞার্মেব 



পগম পল্চ্ছেছ । 5১? 

যাহা উদ্দেশ্য তাহ।ও লংসিদ্ধ হইতেছে । শ্বান্টি বিজ্ঞ 
ণক্ষ্য স্বাস্থা, ফলও স্বাস্থ্য | স্তৃতি ও পুরাণাদি লক্ষ্য ধম 

বর্ম, তাহার ফর্ল -- স্বাস্থ্য ও ধন কর্ম উভষই | এখন 
যাঁদ গণিত শাস্ত্রে শিষমানুনভাঁ হইয়া এই উভদ্-অতৃলা 
পদাথ” হইতে সাধারণ পদাথ« শ্বাস্থা» বিষুক্ত কদি 
তা! হইলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের (11০5৮8৮ শাস্্রের) দিবে 

: * শুন্য) এবছ স্বৃত্যাদির দিকে ধস্মকক্ন। অবশিঃ 
থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে (6387 1৭) শান 

পেক্ষা স্মৃত্যার্দির অন্ততঃ এসদন্ধে গুরু অধিক । 

এইরাগে আদও কন্ধস্থানে (ঠিঠহিতাও ) শাস্াপেক্ষ। 

খ্বুতাদি গুক্ন্ব প্রযাণিন্ত হইতে পানে। কিন্তু এস্থালে 

গামাদের আল অধিক দুনে গমপুনৰ অধিকাৰ নাই। 

মাহ। হউক্, আম!দের দেশের পক্ষে ইত্উলোদীয আছ, 

বিজ্ঞান অপেক্ষ। হে স্ৃঙ্যাদির গুরুত্ব দ্বাস্থ্য সংল্মণ 

সন্বন্ধেও অধিকতর তাহাতে সন্দেছ নাই। 

অতঃপর বেদপিদ্যাভ্যাম। আহিকীচাৰ তনু “সং 
তাচা'র বত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে সুশিৎপুষ্পাদি শমাহবখে" 

পর্ব যেদবিদর্যাভ্যাষের বাধস্থ। ৪ হয়। ঘাভা ভউক, 
আমরা সথিৎপৃঙ্পাদি আহরণের উপসোগিতী প্রদর্ণণ 
কষিলাম/বেদখিদাভ্যারের্। উপধোগিত। , উপনয়ন- 

বিবিনমমালোচল-স্থঙ্গে প্রর্পন করিতে চে কবিব।। 
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 প্রাজা্লানের বিষ, যাসথা ন উল্লিখিত হইছে 1 এখন মধ্যাহ্ন জানো সময় উপস্থিত।“ যদিও এ 
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দক 
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শো ধা এতই বালা ক্িপে
 পর্ছলিত' হ হইয়া উন 

পা ৮777 
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দাদ দা সত শিল্ত কইতে নবতিপর রদ্ধ পরাস্ত জঙ্গলে? 

ঈার শরণাপনজ স্থৃত্বাৎ এ এই : গরথাস উপষোগিত্ 

দু হয | এই" বাবস্থা: (নিতান্ত, ভাব). অনুষ্
য-শ শী 

গা্যুই 

র্ টং গুর্জি অগৃয়ারে স্পইই : উপলনবিহই টো ছে 

রর অরীদে িঃ লাক ক্ত পদার্থ, আছে ছাল রতি 

বর্ন নারনজন্তা: প্রনাম ৭ [ওয়া বাহুলা' মান (জুল?) ৫? 
্ ৪. শঃ 
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রি ১০ 

লালে আনহার কাল হইন্ডে অনুইণ. করিগ্রা কালি, 
র্ 

নত ই তীগা নি ষ্ই মাবগভ- না হইলে কখন্ই চিন 

স্াঙ্দী থাকিতে পারিত না|. ৮০ রানির 
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্ অন্তত। মন্ুনয শশী নান কা পৈ সর্মাদাই কয় প্রাপ্ত 
টি (সেই গ-ও নত অর্থ, পু জন্য আহা দি 

হী? 
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িক | 

রি ্ রা শরীর বিভিন্ন জাতীয় । লর্থের ভার দূরী, 

রশ ব্য শি ভল্গ জাতীষ তুই খর, । 

রি টা 

হইলে লে, রা কৈল ব। তার রা জানত | পদাধ 
রা 3) 

8 ্ 
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? 

রা. 
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র-কলাশয়ে অবতরণ করিবে (5)। 
নকল হু তাহা ৮৯৪ স্থলে 

দু) 
এ ১১৭৮ 

র্থাৎ' ছাদ, তড়ীগ * ূর্ধাৎ 

পরত অর্থাৎ ৮০০ ধু “বা ৪ ক্রোশের দ্যুনায়ভন অক্ক- 

ব্রম জলাশয় এরই প্রশ্বনণ . অর্থাৎ উৎস বাঁ $ঝদণ1 

এই মস্ত জলাশয়ে. স্বান কহ বিখেয় (২)। ৷ এইকুপ 

নলাশয়ে কান কা, য়ে. স্বাস্থ্যসতরক্ষার: পর্ষে বি ৬ 
সব? 

আবশাক্ধ . ভ্তাহা : সহজেই আনুমিত হইতে পানে), 

অপর, গ- -খাঁতোদকে কআান্কালে তীরে, ষ্ঠ 

কপণ, অর্ধাত্র ক্নানুকীলে তীর 

ছে ় কতপন্ দ্ধ আছে; তাহাদের 9 
নয ॥ 

4 

চান গান বৈজ্ঞামিক। তক আছে-কি মা 
1৮৯ 
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কুল টস তর ফল, ে. মনেও 
হাঃউিশপন়্. হইয়াছে । সৃতক্রা 

/1% 

হা: 

য় এড চন ন ইইদেবতার ধ্যান 
জার-এ্রনৃত লক্ষ; আনেক 
[তাহাতে সনদে হন৷ 

বিনা ্া্ যে. সমস্ত উর কত, হইছে; 
তাঙ্খদের, উিখাযোগ্সিতা, কি পুর্ব .পুজেোগিরুয়ণ 
ঘমূয়ের তু, চান, ভুলগীপ্, ্ রদ্ধৃতির, জ্াস্োর 
ঙগক্ষে বে: কাকা ন্িতা আছে ১গক্গধ্যে জাপা ) 

্ চা 
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হু 
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চা শক ২৯ 

গ উহার নির্ধাস+বাকুিত হই খীকে তুদ্ধা
র।ও এ? 

সদ্ধান্ই 'আমর্থিত পাই 

'বশেষতঃ কুলসীপত্রের স্বাস্থ্য সন্ন্ধে বিশেষ তি 

চারিত। দেখিয়াই শাস্টরকাব্গণ পৃষ্ার্থ উ্াদিগালে 

উপররগরূপে বিধিবদ্ধ করিয়। গিষাছেন। তুলমী সঃ 

সম্বন্ধে পুগাণশান্ত্রে এতদৃব পর্যান্ত উক্ত হইয়াছে 7" 

উহা (তুলমীপত্র) দুঃখ পাপ এক কৌ “৯ 

[এনেনই শাস্তি কবিষা থকে (১১। যে বাক্তি তুল» 

»।উগ[ও বিষ্ণ পুজাস তাহা প্রদান শা কৰবেঃ চল 

মেউ পলা ভীনিফুকর্তৃক গু্ঠীত হয় লা (২); এবং মিনি 

ন্টাল1 উাহাব অর্চন। কষেন ভীহার পুনর্জক্ধা হয় না, 

পন মুক্তি লা ববিয়। থাকেন (৩)। হৃলসীল 

ম্চ।স। সম্বন্ধে এইরূপ তারও অনেক শাস্ত্রীয় ব্র্নন। 

কাছে । তহজমান্থ্েধ মনেও যে উিষ্তার স্থাস্থা সন্থন্ধ৮ 

 উগফোগি তাই নিছিত রছিাছে তাহাতে মন নাউ 

(৯) ছুর্কাপহতি দুঃখানি খালী হবি পানকখ। ্ | 

হর্তিতী হখোদাগহ তুলয়ী হতে 

. সর 
(২) ভুজনীহ প্রপা যো নিতাঃ নু ক্লোতি মমাচ্চনং 

|. 

তাং ও ওগুসমি ন গৃঙ্গাৎ এহিষাধিকং 
২ ভা সুনাপ 

৬, ভুত উহ মাত খং কলা মমার্টবহ | 

নদ পুলখোগপাতি মঙিভানী ভুদেছি ই 

বিগ ও 



খা কক, ফোঁস পকাযে উচার আধ লাগ শরীরে লব- 
পা ছুইীলে দি অধক্াবিশোষ বিশ পাদ 
বি ইইফা' খে তাহ লিছি1। ভার জান 
সঙ্জীধ্ী-শকি ধন্মন্ধে এইরূপ এটি ও বাক ভাছ 
কোন শ্বানে অর্পডী 'অসভলি বির কাল পর্ণ চয। 
ছা বন্ধু পার্খাব। এমন কেহই নিকটে ছিল না ছ্গে। 
অস্গিলৎকাতর "তার কী দেঠাক কত ফাল কউ 
ফাকা দুধে নিক্ষিল্ত হইস। কিজ্তী, দবাধুঙভে কস 
ন্তদ্ষ্লি হুঈসী বক্ষ ছিল 24 কালসী রক্সামহে ৮ 

মঠ স্রীবনী শক্তি শ্রতালে পাসের শকীব টেতম ৮ 
নিস, সে জীন পাউফা উচিপা বমিল। খন তন 
সবাঁনে অব্ধরিতঠ £ইল শী ক্ষ রঃ 

ঝ্াবনের মল হখন চউাউইউ বঙ্গীষীরিই 

শিকপাদেশে ডলট ক্ষ জোপথ কাছিন। ছু হিদসহিইী 

সই বিধাল পমগ্রা হিচ্দ সমাদে চনত হইল ৩5 
ভদণা প ভাষা চলিত কচিঙাতছ | এই প্রবাদ বাক,। 

(উড়ে আমরা এই পর্যাভাজীলার বলিতে ও জাত ই 
শালি যে, পান্ডবিক এ দেহ গত হইছিল না, €£ ব 
উহ স্ীলনী শি এত শিখিল হষঈটয়াছল যে, কে. 

»খকালৈ তাহা বিছুমাজ উদ্ললি করিতে কজম' 
ছইয়াছির না।' 'অনস্ঠনি অবস্থা সিিশিকের এরি 

তুলসী থর ভাজার দেই মনুীভান বিচি হ লুচা 
সে আনোগ্য লত করে| বি তুলসী যে মান 



“নীল সন্গন্ধে বিশেষ সরস আরে উহাতে নে ত 
ই শধূলাভদী কোন একাল পাচ্চীতী পতিত ও উহা 
লিকার ফালি খাকিয 1 শুনা বাঘ লোন ফোন অন 
শর্ট এ ইত্উলোনলীয় পঞ্তিষ্ত ঝ্ুগত৮ মযালেনিসা লো, 

্ণ আছে খলিগ। জির্ঘাল্ণ করিসাছেন। হাডাহইল 
দশ উপযুভ্তা তুঙ্গদী পকাদি পুজার্থ বাধছিত হও" 

'য শভভাতসারে পৃজাকাধী ছাহাল নি নাছ 
চকিপা থাকেন তাহাকে সন্দেহ আট | শান্তি 
ঘ্শেশ্টিয়। বিশেষতঃ স্পন্দেক্রি গত, রঃ 
মুক্ত এ বীবস্থ তই্টস] জাবলশ পর্ভিন বিশে কাং 

/পতে তপানে। বাঁজাহউক্, পুঙ্জাথ এই যে আজ পক্জপ্ 

দিল লাবস্থ।) ইভ পতাল বৈজ্ঞানিক উঠ 
চ'ণগতী। গিশশের ছ। নাত) সও বাথ ভিষন | 

"যম 1 £থন তা$াই গুলশগ হটিনি। 

পুজা যে জনক পুষ্প € »উ বাধন ৯৮৮ 

৮২1 চনান-চঞ্ুিত কধিসা জইতাই হত লন 

বশেধত% ধন্ধত চমাল। তত উপাতদঘ পদ থু | ইত 

গদ্দ আতি আয়ামদাধক এবং চি) অগন্থা ড্র 
বে রক্তবিশোধন শক্তি ভাছে হা! ভনেকেই ীকাল 
বায়] থাকেন। মুত ; সুণন্ধ চন্নে কি লপিত 

উফ উল্লিখিত খুষ্প গত্র।দিন ফে স্বাস্থ বধাহিশ" 
মা”ও কার্যকপী হই ভাঙা সস্কঠজিই তুমি হইতে 
চার] 

1 

॥ 



খর, সুগকী় কৃষমনিচয় ঘন স্থৃগন্ধি শ্বেত দলদনে 
উর্চিত ১ছই | মা সৌরভ বিকীর্দ কারিতে খাবৈ, 

সতঘু্ধুপ এব গুগ্উলাির (%) মনোহর গন্ধ 
উদ্ধার ৫ মিলিত ছয়! হন এ মনোরম মৌফভের 

মনোহারিত্ব আরও খ্রদ্ধিকষরিক্ঠে থাকে তখন কি এন, 

আশ্য্য ভাবের “আবির £ঘ, মনে কি এক অভভুতপৃথ্ধ 
ঙানন্দের উদ্রেক, তাহা খিনি কদবন্থ না হাছন 
সটাীকে 'জহল] বুনন সম্ভবপর নহে । এর তাম্চর্য 

ভাবেই ;এবং আনন্দের আবেশে পুক্গকের মন বিভব 

হইয়া উঠ, তাবমদে মাতৌয়ারা হইপাঁষান। তিগি 
গিইচিক্ে এবং প্রকুরহদয়ে অত্বী্ দেলেন ধা 

ধানণাধ প্রত হন। 

এই যে ধূপর বিষয় 'উল্লিখিত হল, শারন্কাসগণ 
ভু ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করেন নাই; ইছর জঠিতি 

লাবও নানাধিষ সুগন্ধি এবং আউপকাজনক বক্র হং- 

মিশ্রণের ব্যবস্থা গ্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং 

নিমিস্তই পঞ্চাঙগ, বাদ অওা্গ) দশা) ছাদশাঙ্গ £মম 

কি যোড়গা পরত পের নামকরণ হইয়াছে: কিল 
(৯, পু্পাণি ঈহুগন্গীনি বুপঞ্চ ঘৃতসংুতৎ। | 

' প্ পু সুনূষহ মর দেবষার তুরুকং । 

দল রই ীদাস চা গুফং তথা । 
১১১১০০৭ টয জৈন গৈরিচ কর্াসি 

বহি পুরা 

নে ৩? 



টু গহিত না রুরিৎ ? ্  £ জেবা লংসিশ্াণে 

রব মালাহারিত ৬৮২ উপকারিতা যে আাগও হাল 
পাইয়া খাচ্ছে তাহায , শমোহ নাই এখং তজ্জিই 
পঞ্াঁদি অল্লাগবিশিই' ধূপের পরিবর্ধে শিষ্ু পৃ? 
যোডশাসু ধৃপ প্রশত্তর বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে (১ 
দন কুক্টমাদির মদাহর। গদ্ধর লফ্িত সুধু ধাগেক গাল 
গলিত ₹ইলেই কেমন এক শহন্তকর ভাষ স্িপক্ছিন দ্য 

সকালেই ভাঙা অঙ্মুতব কলিযাছেল। আব হিল 

সহিঠ লানাশ্ধি শগর্থ ছুবা সম্মিলিত ভ্ী। হও 

পমাদিনী শর্তি যে মনকে হালও হগ্ধ কহ! ছি লে 

তাতশত জার সঙ্গে কি? এবছ এইদ্প মাছকলী 

“কির প্রভাবে হাদস (ঘে মহজেছি একাগ্র হইয়া পক 
সংগাধসে অধিকতধ অর্থ তইষে 'তাহাতেই | ভিত 
কি? 

পুজা পদ্গতিব এবং পৃজোপকরণ সমুহেব সহিত 

খ্বান্ছোর ৮, দন্মন্ধ আছে তাছা সংক্ষেপে বিরত 
চইল। ই পুঙ্গাকার্ধ কামের পরে বাবস্ি্ছ 

1১) সক "গঠযঃ ছুউং কূপ, সলয়ো রহ । 

দেবধারু জটাঙাংসী লাতী কোষ বালকং 1 
সযামাংসী ৮ ওযা, শর কেশব । 
এলাতঘ। তেজপরং সর্কসেতদ সা ক্কং । 

হুপোৎ৫ ১০৮ “গাছ গৌঁধিশ নীতি ফারফ: । 
পরান । 



হওয়াতে ' য়ে. মনির, বিছা াইাযোগ জর, এষ 
৪২ 'পৃজায় ওকি, খন, ও রদ +রহআাএ সফি 

কারযাবনা ভাচাও উজ মুইদাছে। *ন সাদর 
রঃ সন্ধে আও দুই টা ঝা 'বলিয়। এই "শের 

উ্ডাংচায় করিব । 

টিলকালে গার মার্জল, সম্ভরণাদি, দারা কনত।ত? 

পেত প্রকলতবজ্ভাবে ত্বগতিম্বখে ধাধিত হয়, 

দ'য়াং জা ভরিক ফএনিচয়ে রাক্জর মজা ন্যুনত্র 

ভয় |: রস্তর সমধ্্ তঙ্গের বল বিধায়ক 1. যুখন 

পাকস্থলী গ্রভৃতি যঞ্্রসমূছে সেই রক্তেব হাতা শুভর 

হষ খা যে তাছাদের স্বাভাবিক শদ্কির 'তপ্পেক লাদব 

5ইানে তাক সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কেছ 

কেহ বলেন স্নানকালে শরীক্কে ঘেশৈতস্পর্শ হয় তা্চা্ 

প্রভাবে ক হইতে £কজ্তরাশি* আভ্তুরিক হষ্তাভিমুখে 

সাধিত হয়| ফে স্থলে ক্লানকালে গীন্র মার্জ্ী। কি 

৮ কোনর অঙ্গ স্খলন ন। করা ই তথায় এই কথ 

সংলম হইতে পারে; কিন্ত মানের প্রত উদ্দেখা কি? 

শাহ! এবটুকু চিন্তা কিয়া দেখিলে এইরাপ সঙ্গ 
আিস্জে পারে না। স্বামের উঙ্গেশা বিচয্লের মে 

এরীকের ম্ার্কর্মণ প্রধানতম । মল্লাপবরণ করিতে 

দলেই ধা মর্জন টিকান্ত আবশাক হইয়া উঠে, 
০ ই ৬ গা যার দিকে বেগ 



জাহাে ঈব্দো দাই. নং গার হার স্থানাবি 
বলের হাস হয় তখন গে তাহায় দিরুপিত ক্ধার্যা কখনই 
নুচারুল্প শির্থাহিত' ধবি্ে সমর্থ ছয় না। অতণ্র 
স্নানান্তর যতক্ষণ গর্যাস্ত তু হউতে উপযুজ্ধ পররিম।? 
বক্ত গ্রত্যানত হইয়া পাকস্থলী ও হন্যান্য পাচক যঙ্ছোন 
্ব'ভাবিক বল পুনঃ প্রান না করে ততক্ষণ পর্যস্ত 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেস্ঁয়। আবশাফ | .বৃক্তেৰ 
রক্মপ প্রত্যাবর্ভনে ম্যানাধিক এক দণ্টা ময় বছিত হয । 
অতএব কলানাস্তে ানাধিক এক ঘণ্টা] কাল অতীত ন। 
চউলে আহাদ বয় আর এই এফ ঘটা রাল যদি 
ফোননসপ ধস কর্মে নিসলিাক। যায়, তাাহইলে সুধু 
ফেআরধাত্মিক উন্নতিরীঘই' প্রশস্ত হয় তাহা নে, 
পপি যন্ত্রমমূহ্$ ধা য় কার্ধা সম্পাদনে 
সমথ ই । ্্ান্তে! না ম্াকিকের ব্যবস্থা], থাকাতে 
এই দিবি 'উদ্দোশাই সহজে 'চাখিত হই পারে। 
চি ুইক্ষের বিষয়, আজ কাল” পৌন্ুলিক্ক অনুষ্ঠান 
বোধে পুরা খাছিইির প্রথ! উঠি যাইতেছে, আগ 
যা গুণ করিবার জজ্ম ৮৪ সম্ম কোন 

4 (4 অন ক পলকের তার 



পা পাদোদক ১ ভক্ষণের উপদেশ 

/: .. উদেবতার প্রতি ষখোচিত ভক্তি প্রদর্শন 

বা বল বিধানের আর কোন উদফোগিত, আছে 
বৰ. লিঙ্ক বোষ্গতয় মা), 

পঞ্চম যামার্ঘকৃতা। 
০৩ 

বলি বৈশ্বদের কর্ব। 

পুজা ৎ তাছান, আনুবক্ষিক ২ অন্যান্য বর্ম শেষ 

হলে আহার ক বার বিধান (কিন্তু আর্ধাপুরুষ শুধু, 

আপনার এবং. পরিবার বর্গের উদর-পুর্ভিতেই তৃপ্তি 
লাভ, করিতে পারেন! না। ভাহার' পকিত্র জদদধ 

বার্ঘপর লহে।:উহথা-পরার্থপর। উহা স্ুখু আপনার 
ধবহ পরিজনবগের: -সন্বী্ণ সীমায় নিরদ্ধ. থাকিয়া তৃপ্ত 
চইতে পারে, মাজা অনস্ত পু অনন্ত কোটী 
জীবের, হার, জন্থা লালিত ত্য বটে, মনুষ্য 

পরসৃতকহতাশাদীগহইলে ও ছার তুলার 
লৈ. শন ৃ জল মা নি ঞ 



১৩২ 

প্রসর যতই বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর ততই বৃদ্ধি 
করিতে পারিবে। পরিশেষে দেখিবে, উহ! এমনি বিশ্ব 
ব্যাপী আয়তন ধারণ করিয়াছে যে, একটী একটী করিয় 
বিশ্বনংসারের সমস্ত জ্রীবর্জন্তর জন্য ' উহাতে ব্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ . নিষ্ধিত হইয়াছে বিশ্বনহসারেক 

প্রত্যেক প্রাণী: তাহাতে উপবিঞ্ হইয়। উহ্থার প্রেষবারি 

পাণ করিয়া তৃপ্ত হইতোছে। কিন্তু, সংসারে ঈদৃশ 
দেবজদয় কাহার ? কোন্ হৃদয় বাস্তবিক পরার্থপর হইয়। 
সকলের জনা প্রেমধার। সিন করতে লঘথ ? কখনও 

কি এই স্বার্থন্ধ জগতে এমন বিশ্বগ্রেমিক জদয়ের অনু- 

সন্ধান করিয়াছ? যর্দনা করিয়া খাক তবে একবার 

সত্যান্ুসন্ধারি চক্ষুতে আর্ম্যপুরুষের দেবহদয়ের দিকে 

ৃষ্টিনিক্ষেপ কর। . দেখিবে_-উহা অন্তর্জলোৎসের 
ন্যায় অবিরাম বেগে সহঅধারে জগতে দিকে প্রেম 

ধারা বর্ষণ করিতেছে । দেখিবে--উহা পরমপুজার্ 
দেবনিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ্ষদ্রাদপিক্ষদ্র কীটানু 
পর্যস্ত অবিচ্ছেদে আপনার প্রেমবারি সিঞ্চন করি- 

তেছে। 

আর্ধ্যগণ আহার গ্রহণের পুর্ষে বিশ্বদেব এবং ভভূত- 

গণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিতেন। এইরূপ বলিপ্রদান 

ব! খাদ্যোৎসর্গের নাম “বলি বৈশ্বাদেব কর্মী ।% ৰলিবৈশ্ব- 

দেব কর্ম গৃহস্থদিগের পঞ্চমহাযজ্ঞাত্বক নিত্যকর্থ্মের 
অন্যতম এবং তথায় ইহা! ““ভূতষজ্ৰঞ” নামে অভিহিত 



১৩৪ আজীবন 

ইতয়াছে (১)। বিশ্বদেক .গণদেবতাগপের অন্যতম (২)। 
এইরূপ দেবকল্পনা যে হিন্দুদিগের. 'ধর্ল্ম-পিপাস্থহ্ৃদয়ের 
সরল, আবেগের ফল তাহা আমরা এস্থলে সপ্রমাণ 
করিতে বসি নাই। আমরা এতদ্বারা এই মাত্র সপ্র- 
মাণ করিতে চাই যেআহার এহণ কালে হিন্দ্হদয় দেবো- 

দেশ অঙন্গোৎসর্গ না করিয়। আপনি আহার করিতে 

প্রস্তুত নহে? এ রূপ কার্নিক দেবতার উদ্দেশো 

অন্াদির উতসর্গে যে ভ্রমান্ত্রক সংস্কার ব্দ্যিমান রাঁহ- 

লাছে এব উহার যে কোন বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা 

থাকা সম্ভবপর নহে তাহ] অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। 

কিন্তু, উহ যে হিন্দুহ্দয়ের উদারতার এবং ধর্শ্মভাল- 
প্রধণতার সাক্ষাদান করিতেছে তাহা অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইতেছে । 
অনন্তর ভূতবলি। ভূতবলি অর্থ জীবগণের উদ্োশেয 
১ 

৭ জপউলাপীন (লীন 

(১) অ্রন্গ যজ্জে। নৃযঞ্জশ্চ দৈব বজ্ঞণ্চ সত্তম | 
পিভৃষজ্জেল ভূতষজ্ঞঃ পঞ্চবজ্ঞাঃ প্রকীর্ভিতা: ॥ 

(২) হিন্দুশান্ধে নি্নপিখিত সংখ্যাঙ্থ্যাঁয়ী নয় শ্রেণীস্থ দেবগণ গণ. 

দেবতা বলিয়া কজিত হইয়াছেল। 

১। ছআরদিত্য ১২। ৬1 আনল ৪৯ | 

২1 বিশ্ব ১০ ৭1 মহারাজিক ২২৯। 
৩। বঙ্দছু ৮1 ৮1 সীধ্য ১২ 
৪ | ভঁষিত ৩৬ ৯। কুদ্র রা 

| আভানর ৬৪ | টিভি 
৪২১ 

কে) এতস্মধ্যে দশ বিশ্বদেব যথ।-. বস্থ, সভা, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, 
. ধু, কুরু, পুরুরবা, বং মাদ্রব। 



প্রথম পয়িজ্ছের। ৯৩৫ 

খাদ্যোত্র্গ। অনস্ত বিশ্বে অনস্তজীষ ক্ষুৎপিপাসায় খাদ 
পানীয়ের জন্য ইতন্ততঃ ভ্রামামাণ, আর; এক 'ক্ষ্দ্রে গৃহের 
ক্ষুদ্রেতর গ্রকাষ্ঠে একটী হিন্দুতনয় আপনার যৎসামানা 

খাদা তাহাদের সমস্তের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছেন 
বং তাহাতেই সকলকে পরিতৃপ্ত হইতে বলিতেছেন 
রা এ কৌতুককর রহুলা? কুসংস্কার এবং ভ্রম 
কি ইহার ও উদ্ধনীযায় উঠিতে পারে ? আর নেই শে 
বল তাও কি নাষ মাত্রে নয় 1 এই নামমাত্র খাদোর 
উৎমর্গে অনস্ত কোটিজীবের ক্ষুৎপিপাসার শাস্তি হইবে 
ইহা! কি ত্রান্তি-বিজুন্তিত কুসংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নহে ? 

সতাবটে এইব্ূপ খাদাদান দান শব্দের বিষয়ীভূত 
হইবারও খোগা নহে; সত্য বটে উহাতে ম্ুদুরন্থিত 
জীবনিচয়ের কাহার ও, ্ ষুন্িবতির উপায় বিহিত হয় না; 
ত্য বটে উছ্বাতে সমস্ত জীবের ক্ষুনিব্ত্তির আশা করা 
ঘোর বিড়গ্গনার বিষয় ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহাও 

স্গীকার করি ঘষে, এঁ সামান্য দানে সম্মুখস্থিত পিপী- 
লিক! কি তাদৃশ অন্যান্য কীটদিগেরও ক্ষন্নির্তি সাধিত 
হইতে পারে না? এ প্রদত্ত অন্গ নিতান্ত অল্প হউক, 

নখাগ্রমেয় হউক--তথাপি কি উহা? শতসহত কীটের 
ক্ষধাশাস্তির পক্ষে প্রচুর হইতে পারে না? যদি তাহ। 
হওয়া] সম্ভবপর হয় তবে এ রূপ খাদাদানকে নিরবচ্ছিন্ 

কুমৎস্কার বা একাস্ত অনর্থক বলিব কেন ? পক্ষান্তরে দেখ, 
এ রূপ খাদ্যোৎ্র্গ কেমন উদ!রতা এবং বিশ্বজনীন 



১৩৬ আর্ধাজীর়ম 1 

াব প্রকটিত করিতেছে ! বখন গুলি একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্তু অঙগগ্রাস হস্তে লইয়া দেব, মনুষ্য, পশ্তপক্ষী, কীট 
পতক্গা্দি সমস্ত ভূতগণকে সঙ্গোধন করিয়া নিষ্ঠা সহ- 
কারে কহিতেছেনঃ--“ছে বৃভুক্ষিত ভূতগণ ! যাহারা 
আমার অন্ন গ্রহণে-ইচ্ছাকর তাহারা মৎপ্রপত্ত এই অঙ্গ 
ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত এবং সখী হও?” যখন শুনি 

তিনি করুণ হৃদয়ে মাতৃপিত্ বিহীন--বন্ধু বান্ষব শূনা-- 

অক্রভিখারীদিগগকৈ লক্ষ করিয়া বলিতেছেনঃ- “ছে 
দয়ার ক্ষৎপিপাঁসাত্র জনগণ ! তোমরা এই মত্প্রদত্ত 
ভূখিরদ্ত অন্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধার এবং দুঃখের শাস্তি 

কর?” যখন গুনি সমগ্রভৃতগণকে সন্বোধন করিয়া 

তিনি পুনরপি এ জপ অন্গ্রাস গ্রহণ করিয়া ধার 
শান্তি করিতে আহ্বান করিতেছেন (১) + তখন এই ও অস্তঃ- 
করণ আপনি বলিয়। উঠে--এ হর্দয় কেমন সার্ধভৌ- 
মিক! কেমন বিশ্বপ্রেমিক ! উহার প্রেম কেমন স্ধা" 
০. দেবা যন্তযায পর্শবো। বয় পি সিদ্ধা সযক্ষোরোনস্ট্রেগৈতযসংঘণঃ । 

' প্রেতাং পিশাছা স্তরবো লমন্ত! ষে চানমিচ্ছন্তি নয়াপ্রদতৎ ॥ 
পিপীলিকা কীট পতঙ্গকাদা। বুদ্ুক্ষিতাঃ কন্মনিবন্ধ বন্ধাঃ | 
প্রর়ান্ত তে ভপ্তিমিদৎ অয়ালং তেল্ডো বিসৃষ্টং স্থথিলো ভবস্ত ॥ 

. ধেষাং নমাত। নপিতা মবদ্ধু শ্রৈবানানিদ্ধি নতখায়মন্তি॥ 
তত্গুয়েহনং ভুবিদন্ুমেতৎ প্রয়ান্ত তৃপ্তিং মুদিত1 ভবন্ত ॥ 

ভূতানি সর্ধাণি তথান্নমেত দহাক্ঠ বিষুন'ধিতোহনাদক্তি । 
হল্মীরহুং ভূত নকার উতমরং প্রষচ্ামি ভবায় তেষাং ॥ 
চতুর্দশে! ভূতগণোহপি যত্ত তত্রস্থিত্বা যেইখিল তু তনংঘ1: 1 
রমা ময়াপ্রদতিং হেষামিদস্তে মুদ্িতা ভবস্ক ॥ 

: আমার রখাক । 



করের বিমল জ্যোতস্সার নায় 'জগৎ্ ছাইয়! চলে! 
এটী আপন, ওটী পর, এইরূপ সন্কীর্ণতা এ দেক্হদয়ের 

দীমারেখা হুইতেও কেমন স্ুদূরে. অবস্থান করে! 
বাত্তবিক, যে হৃদয় গরকৃত ৪ প্রমিক নয় হৃদয় 

মুখ জিহ্বাগ্রেই আপনার উদারতার পরিচয় গাদান করে 
তাহ হইতে কখন ও এ রূপ টাও উদার ভাব 
সমুচ্চারিত হইতে পারে না 

দি শরির রাদ্রা ১ অ্থি 5 তা িত১ক্ষা | 

বিশ্বদেব এবং ভুতগণের উদ্দেশ্যে খাদেযাৎসগ শেষ 

হইলেও আর্যাপুরুষ অমনি আহার করিবেন লা তাহাকে 

হতঃপর ও কিযৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে । ভাভাকে 
ডি গোদোষ্কাল অথাৎ অন্তম মুহন্ত পর্যন্ত অতিথি 

লাভ/থ প্রতীক্ষ। করিতে হইবে (১)। যদি সৌভাগ্য ক্রমে 

এ সময় মধ্যে অতিথির শুভাগমন হষ তাহী হইলে তিনি 
সমু নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহকারে ভাভার সৎবর্ধনা ও দ৭- 

কার কলিয়। পরে আপনি আচার করি। 7541 ছে সমা- 
গত তি তিথি নাচজাতীর না পলির হরির তান 

নিন কনক এ প পা পিট ৮৩ রি ০ পাপ লা সসিকক ৪০ সা এপ ৪০ 7০ 

(১) তঞঙ্তো গেদকাহ মাজন্ত কালং ভিঞেদ গৃভাঙ্গনে ॥ 
তিবি গ্রহণাখায় তদৃর্ধং বাঁ যথেচ্ছয়। | 

বিফুপুবাণ 
(১) পঞ্চমেচ তথ! ভাগে মল্িভাগো ষথাচতঃ 

দেখপিত মনুষাণাং ভাটানাকো দির তত 
সংবিভাগং তত:কদ্ষা গৃহস্থ; শেষ ভুগ-ভবেছ 1 

আচার রত্াাকরধত দক্ষবচন । 



রূপ অশ্রদ্ধার পান্্র হন, পাছে তনিবন্ধন তাহার. প্রতি মমু- 

চিত শ্রদ্ধার ব্যাঘাত জন্মে, এই নিমিত্ত তিন্নি অতিথির 
নাম, কুল, বাসস্থান প্রভৃতি পরিচয়সুচক কোন কথা কিন্বা 
উাহার বিদ্যাবুদ্ধি সত্রাত্ত কোন কথ। জিজ্ঞাসা করিবেন 
না (১)। অতিথি রা জা বিদ্বান, মুর্খ, উচ্চবংশোভব 

দন্মানিত ব্যক্তি কিৎব! ঘামান্য বংশজাত হেয় বাক্তি-যেরু- 

পই কেন না হউন, রি তাহারই প্রতি সমুচিত সম্মান 
এবং শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিবেন-- অভেদ জ্ঞানে উাভারই মৎ- 
কার করিবেন । পুজ্যপাদ মহর্ষি শাতাতপ বলেন:-অতি- 

থির সম্বন্ধে প্রিয়ছেব্যভেদে সৎকারের তাকতম্য করবে 

না; অতিথি যদি বেদত্তনহীন এন পাতিত্যাদি গুরু 

তর দোষগ্রস্তও হন তথ।পি তাহাল প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 

করিবে না! প্রত্যুত» ও তাহাকে দ্ুম্তর লংলসারার্ণব হইতে 

স্ব্গরাজে উভীর্ণ হইবার সেতুত্বরূপ জ্ঞান করিয়া যথো- 

চিত অভার্থনা ও সৎকার করিবে (২)। শান্তিপর্ষ্বে উক্ত 
হইয়াছে £₹--শক্রও যদি অতিথিরূপে গুহে সমৃপশ্থিত হয় 

তাহাঁকেও গুত্যাখ্যান করিবে না । গ্রভৃতিঃ) ক্ষ যেমন 

অক্লান বদনে ছেদকের শিরোপরেও আপনার শাস্তিপ্রদ 

ছায়া বিতরণ করে--গৃছিজনও তেমনি শক্রর সমস্ত দোষ 

সম 

চি 

1.) দেশ'নাম কৃলং বিদ্যাং পৃষ্ট 1 যোহন্নং প্রথচ্ছত্ি | 
নস তত্ফলমাপ্সোতি দত্া শর্গং নগচ্ছতি ॥ 

গ্বৃতি। 

(২ প্রিয়োকা যদ্দিব! দ্বেষ্যে। মূর্খঃ পতিত এববা। 

সংগ্রাপ্তে বৈশবদেবান্তে সোহুভিথিঃ শ্বর্গসংক্রম 



টি 

বিস্মৃত হইয়া তাহার যখোটিত সৎকার করিবেন (১)। 

মহর্ষি পরাশর ইহাপেক্ষাও উদ্বেউঠিয়াছেন ; তিনি 

বলেন:-অতিথি যর্দ ঘোর পাপাত্মা, এমনকি পিতৃহত্যাও 
্রশ্মহত্যাক্ধপ মহাপাতকগ্রস্তও হন “তথাপি স্টাভার সৎ- 
কার 9 অভার্থনা করিবে; এমন কি তাহাকে স্গরাজোত্ত 

দর্পণ বিন্চেনা করিয়া সত্বর্ধনা করিবে (২) জগ- 

দিখাতত সংভিতাকার মধ মনু বলেনহষ্তিথিতুসলায় 

ধন, যশ, আায়ুঃ এবং পনলাভ ভয় (৩)। শাস্ত্রে অতিথি 
এ নি নম্র 4, 58-০১১ সেবার মাঙ্চত্যাসুচক এইকন্ধপ ভূদি ভুরি কলশ্ররতির উল্লেখ 

সস 

০০055 চর বা ২৬ 27272 শান পপর ও অভাব নাহ । মহ পনাশর বলেনঃ 
ক 34725554258 ১১ যাভান গৃহ মইতে অতিথি অনাভারে প্রত্াারভ ভন তাহার 

পিতুপুরুষ দাশ সহ বস পর্মাস্ত অশাহাছে থাকেন ( ৪) 1 
শত লাস? ৪. 

বা অপ।বপুটি ও 5? কার্াম্। ভিপাং গৃহমাগভে | 

ছেতুত গীশ্বগত। ছায়াং নোপনংহরতে ভ্রম ॥ 

বক্র | রর 

৪ 

(১) পে বা যদি চাও্ডালে! বিশ্রপ্বঃ পিতৃাতকঃ 

শিয়ারা এ 

বেশ্বদেবেতু সংপ্রাণুঃ ফোহতিথিঃ অঙ্গ নৎক্রমঃ 

শৃর সংহিতা ১৫১ 

(০) ন টির ঈয়ং ভদশ্্রীয়ৎ অন্তিথিং যন্ত্রভেবজযেৎ । 
নাং যশস্থায়াুষ।ৎ গর্গাৎ চাতিথি ভোজন | 

মঞ্ছুনৎহিতা ৩.১০৬। 

(৯) অভিথির্ধস্য ভগ্যাশো! গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে | 
পিতরস্তশ্ নাশ্র্ডি দশবর্ষশভাঁন চ ॥ 

পরাশর সংহিতা ১1৫২1 

্ঞি 

প৮০ এ ৮ শাপাডিশ শীত জপ ক পিপিলপাপিিপীদ ৩ এত ৩ ৯ ১০০ স্পসিকল  পীকস্পীি লা লাগিীলাপপিপিন কীপিিত টি ও ইত লা 7 সপ ৮০৯৭ লি পশমী 



শীত 

মনু বলেনঃ--ফিলি রীতিমত পঞ্চাগ্নি হোমরপ ধণ্মানুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন এবং যিনি কম্যাদি কার্যেও  প্রাণিহত্যার 

আঁশঙ্কা করিয়া সামান্য উ্ক ব্ৃত্তিঘারা অতিকণ্টে জীবন- 
ধারণ করিয়া থাকেম, এতাদৃশ ধর্মাভীরু ব্যতিও যদি 
সমাগত অভির পুজ। না করেন, তাহ। হইলে মেই 
সমাগত অতিথি ঠাহার সমস্থ স্বরুৃতি ভ্রণ করিয়া লন 
অর্থাৎ গ্রত্যাখ্যানকারীর পুর্ন [পাঞ্জিত সমব্ত পুণাউ' 

বিনাশপ্রাপ্ত হয় (১)। টি [ণে উক্ত হইয়'ছেঃ--ষে 
ব্যক্ত আতিখিকে অন্নদান না করিয়া আপনি ভোজন 

করে, কিন্বা যে এমনই উউদরপরায়ণ যে, সুধু আপনার 
নিমিতঈ রন্ধন করে, সে পাপ ভোজন করে অর্থাৎ এই- 

(ক) অতিথি গ্রত্াখ্যানের ফল লকল মমরের জগগ্য সমান ভে | 

"্মতিশংজে কথিত হইয়াছে দিবাতিখৌড় লিমুখে গে যছপাতকাণ 

ভরেঞ। তদৈবাইগুণং গদাং শধাস্তবিনুপে গতে ॥ অর্থাৎ দিবাজাগে 

আঅভিথি বিনুখ হইলে যে পাপ হয়, রাতিতে ভাঙ্গার অইগুন হইয়া 

ধাকে। এষ্টরূপ উক্জির তাৎপধ্য কি তাহা মহজবুদ্ধিঃ৪ অধিগম্য । 

(১1 শিলা নপু।ঞ্জতৌ নিত্যিং পঞ্ধাপ্দীনপি জুহবতহ। 

সর্বং কহ মাদতে ভ্রাঁ্গণে। মাচ্চি তো বন । 

মন্্রসংভিভ। ৩১০০ । 

এন্থালে যদদিগ্ত স্বরবর্ণ ক্সভিথি” শব বাবহৃত না হইয়া এক 

বর্ণাআ্মক “্রা্গণ” শদ্দ, ব্যবক্ত হইয়াছে, তথাপি উহ্হাকে 

অভিথিপর মনে করাতে বিশেষ আপস্ভির কারণ দেখা য'য় না। 

কেননা, এস্থলে ব্রাঙ্দণও অভিথির্ূপেই অভ্যাগ | 



ডা ্্ 

রূপ ভোজনদারা সে পাঁপভাগী 'হইয়ী থাকে (১)। 
অতিথি প্রত্যাখানে এইরূপ নানাবিধ দোষশ্তিরও 
উল্লেখ দৃ& হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অতিথখিসৎকার 
সম্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ ফল ও দোষআ্রতির উল্লেখের ও 

একমাত্র তাৎপর্য কেবল জনমাধারণকে অতিথি মংক্ষারে 

নিরত করা । পরস্ত, শান্তরকারগণ ধু প্রলোভন এবহ 

ভীতি প্রদর্শনেও নির্ত্ত হন নাই, তাহারা অতিথি 

সেবাকে গৃন্স্থদরিগের নিতানুষ্টেয় পঞ্চ মহাধাজ্ের অস্ত- 
তি করিয়া দিয়া স্লের পক্ষেই উহা বাগ্যকর রূপে 
বিহিত করিয়া গিয়াছেন (২) 1 

আমরা অতিথি সতকারের ঘে সমস্ত ফলশ্রুতর এবহ 

অতিথি প্রতাখ্ানের যে মত্ত দোষশ্রাতির উল্লেখ 

করয়। আমিলাম, তদ্দার। সহজেই অনুমিত হইতে পারে 

পে, গ্রাচন কালীয় আর্য সমাজে আতিগেয়তার ভাব 

গ্বলরূপে বর্তমান ছিল । আমর! সুধু অনুমান বা কল্প- 

নার উপর নির্ভর করিয়া এক্ধপ বলিতেছি না, প্রাচীন 
্রন্থাদিতে ইহার শতশত দৃহীন্ত প্রাপ্ত হওয়া ফায়। তৎ- 
কালে অন্যান্য শিক্ষিতবা বিসয়ের ম্যায় অতি তথিসৎকার 

৮৯৮ পাত ৯ তা কপ পপ উপ তত ৬ ৩ কাব ক পি সপ পপ ৩৮ পা ০৪:৬৬ চিনি 
টি 

(১) স্ কেবলমঘৎ ভুঙজে যো ভুগু জে চাতিথিং বিনা । 

অআঘ: স কেবলং ভুঙজ্জে যঃ পচত্যাত্ম কারণ'ও, ॥ 

আচার রত্লাকর | 

(২) ব্র্গযঙ্জো নৃষজ্ঞশ্চ দৈবযজ্ঞশ্চ সত্ভম। 
পিতৃষজ্ঞো ভূতষজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ডিতাঃ। 

 পান্কে ক্রিয়াযোগ সারে যোডশাধ্যায়ে। 



মি কন্ধাকীবন। 

সন্ঘন্ষেও শিক্ষাদান কর! হইত অর্থাৎ অতিথির সহিত কিরূপ 

ধারার কৃরিতে হইবে কিরূপে তাহার অভার্থনা করিতে 
হব ইত্যাদি বিষয়ও রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। 

এই অতিথিসতকার স্বৃধূ গৃহিদিগের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল 
না, ফলমুলাহারী পর্ণকুটীর বাসী খযিদিগের মধ্যেও উহা 
অন্ুস্ত হইত-াহারাও অত্যাগতকে ধষখোচিত সংব- 

না করিতেন। ফল কথা এই যে, তৎকালে আর্; 

সমাজে আতিখেয়তা একটী নিত্যানুষ্টেয় এবৎ অবশা- 

প্রতিপাল্য কর্তবা বলিয়। সকলেরই দৃঢ় ধারণ ছিল ।এস্থলে 
জিজ্ঞাসিত হইতে পারে --অভিথিসৎকার ব্যয়সাপেক্ষ ; 
ধিনি ধনী, ধাহার গৃহে অনবরত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য- 
দ্রব্যাদির সংস্থান থাকে, নিয়মিতন্ধপে অতিথিসৎকার 
তাদৃশ বাক্তির পক্ষেই সম্ভবপর । নচেৎ, যে দরিদ্র 
স্বকীয় উদরাক্জের সংস্থান ও যাহার ভাগ্য ছুর্ঘট-অতিখি 

সৎকাররূপ ব্যয়লাধ্য কন তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভবে ? 

মহাঁমনত্বী শান্ত্রকারগণ ইহার ও মীমাৎস। অবশি রাখিয়। 
যান নাই এরূপ ব্যক্তির পক্ষেও ঘাভাতে অতিথি 
মতকার সম্ভবপর হইতে পারে তাহারা তাঙার ও উপায় 

উদ্ভাবিত করিয়া গিয়/ছেন। তাহারা এই রূপ জনগণের 
সম্বন্ধেই বলিয়া! গিয়াছেন যে, মমুচিত সংবর্ধনা সহকারে 
অতিথিকে যদি বিশ্রানার্থ একটুকু স্থান, উপবেশনার্থ তৃণ 
নিম্মিত একখানি য্সামান্য আসন, এবৎ পাদপ্রক্ষাল- 

নর্থ একটুকু জলমাত্রও দেওয়া খায় এবং মধুরবাক্ো 



গরথম পরিচ্ছেঘ। ১৪ 

তাহার অভ্যর্থন। করা যায় তাহা হইলেও অতিথি. সং" 
কারের ফল লাভ হইতে পারে (১)। স্বলকথা, ধিনি 
যেরূপ অবস্থাপন্--ধাহার যে পরিমিত ক্ষমত- তাহাকে 

সেই অবন্থামতেই--সেই ক্ষমতানুষায়ী ভাবেই অতিথি 
কার করিতে হইবে । 

যতদুর উল্লিখিত হইল তন্দারাই গুতিপন্ন হইতেছে 
নে প্রগীন আধা সমাজে অতিথি সৎকার একংজ্তুই ধর্ম 

এবহ প্রতিপ'লা কার্ধা বলিয়া মাধাহণো প্রচলিত ছিল! 

কলত:. উহ] ধপ্মবন্ধনে এতদর বদ্ধ হইয়! উঠিয়ানছিল মে, 
অতিথি প্রতাখাটনে মহাপাতিক সঞ্জাত হয় এবং অতিথি 

প্রজাখাতি জইয়া কোন আ্ভিসম্পাত করিলে তাহা 
ফলপ্রনূ হয় বলিয়া হৃদয়ের সহিত বিশ্বাম 

করা হইত । মহাভরল্তে উক্ত হইয়াছে £--পাপমতি 

দুর্মোধন নানাগ্রকার অলদুপাঁ অবলম্বন করিয়াও 

যখন ধন্মপন্লায়ণ পাগুবগণকে আশানুরূপ বিপদাপন্থ 

কিবা! প্রাণে ন ক্করিতে দমর্থ হইলেন না, তখন কৌশল 
ক্রমে কোপনন্বভাষ মহর্ষ ভুর্বাসাকে অসময়ে যহি- 
সহত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাগুব্গণের তদানীস্তন অরণঢা- 

শ্রমে প্রেরণ করিলেন। ভাবিলেন-_-এখন পাওবগণের 
আহারাদি সমাপন হইয়াছে, গৃছে অন্সের সংস্থান নাই, 

রর হরগরণ- এ কপার সী ও উপ রি সস” সা সি ও উওর ০৬ শা ৮০ ০, গাগা, এপার শাটার কেরি 

(১) ভৃণ! নি ভূমিকুদকৎ বাঁক চতুর্থী নুরুত।। 
এভান্যপি পতাঃ গেহে নোচ্ছিদ্যক্তে কদ'ংন ॥ 

' মু ৩1১০১ । 
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হৃতরাৎ ক্বতিথি সৎকার করিতে তাহারা সর্ব সমর্থ 

ইইবেন এবং তাহা হইলেই “অক্ষান্তি-সার-ঘর্বব্ব” মহর্ষি 

দুর্ধধসা সশিষা আপন।কে প্রত্যাখ্যাত স্থৃতরাৎ অপযানিত 

মনে করিয়া পাশুব্গণকে দ্ারণ অভিসম্পাত করিবেন 
এবং সেই অভিমম্পাতে পাশুবগণ হয় ভম্মীভূত না হয় 
ঘোর বিপদাপন্ন হইবেন । এ দিকে, মহর্ষি শিষ্যসম- 
ভিব্যাহারে পাগুবদিগের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়। অতিথি 

মতকার যাচ্ঞা করিলেন । পাগুবগণ ইদুশ অসময়ে 

অ্কন্ু!থ মহার্য তুর্ববামাকে এই রূপ শিষ্য অতিথিরূপে 

সমুপস্থিত দেখিয়া একেবারে ভীতিবিহ্বল হইয়া গেলেন! 

ভাবিলেন-এবার আর রক্ষা নাই ? যখন গৃহে কিছুমাত্র 
অন্নের সংস্থান নাই, "তখন বনুশিষ্যপরিৰ্ত মুনি-পুঙ্গব 

দুর্ধাসাকে কিরূপে সৎক্ত স্করিব ? আরও ভাবিলেশ-- 

মহধি যেরূপ কোপন-্মভাব, ঘেরূপ সামান্য অপবাধ 

পাইলেই ক্রোর্ধে অদীর হইয়া উঠেন, তাহাতে এই 

'অতিথি-প্রত্যাখ্যানরূণ গুরুতর অপরাধের জন্য ন জানি 

কতই রাগান্স হন_-ন। জানি কি দারুণ 'অভিলম্পাঁতেই 

আমাদিগের সর্বনাশ সাধন করেন। এইরূপ. চিত্ত 

করিতে করিতে ব্যানুল হৃদয়ে বিপত্তান্ণ ভীপ্লষ্জকে মনে 

মনে ভাকিতে লাগিলেন । ভক্তবংমল ভগব।নের সিংহা- 

সন টলিল, তিনি অমনি ভাহাদিগের সমক্ষে* উপনীত 
হইলেন এবং কৌশলক্রমে তাহাদিগকে এই আসন্ন মৃত্যু 

ঘা বিপদের হৃস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। 



এইরূপে: দৃ্ হইতেছে. .ঘে, অতিথিসৎকার আর্া- 
সমাজে একটা অতি প্রধান ধর্কার্ধ বলিয়া বিরেটিত 
হইত এবং তাহান্ন করণে ঘোর পাপ এবং অনিষ্টাপাত 
হইয়া থাকে বলিয়! বিশ্বাস করা হইত । 

এস্ছলে একটী সন্দেছের ন্রিসন বরা আবশ্যক । 

আর্্যসমাজে যখন আতিথেরতার ঈদৃশ প্রাছুর্তান ছিল 
বলিয়! বর্ণিত হইল, তখন, দ্ভাবতঃই এইনূপ আশঙ্কা 

মনোমধে উদ্দত হইতে পারে মে তৎকালে বৃধি সমাজে 
অললতার বড়ই প্রশ্রয় দেওয। হইত--চেই্রাবিহীন অক- 
দশ সক্তিদিগের নিশ্চেইতার প্রমর বুঝ আরও বুদ্ধি 
করিয়াই দেওয়] হইত | বাস্তবিক, যে সমাজের নীতি- 
গালা « সর্দমাদেব্ময়োহইতিঘিঃ % এই নাতিবাকাটী সাদরে 

প্রথিত হইয়াছে, থে সমাজের ধশ্শান্ত্ে অজ্ঞাত কুলশীল, 
' আজ্ঞা নামা, অপরিচিত অন্তিথিকেও পরম দেবত! জ্ঞানে 

পৃজ! করিবার বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে (১), যে সমানে 
ধ্ুশাজলন অতিথিকে সকলেৰ গুরুত্বূপ জ্ঞান করিলার 

বিপান স্গান লাভ বনিচাত্ছ (৯)১ সে পসযাজে ষে অনে- 

কেই নায়াসলভ্য আতিথ্য গ্রহণে তআ্বাপনার উদরপুর্তিন 

(১) স্বাধায় গোত্রটরণ মপৃষ্ট পি তথাকুলৎ । 

হিদণ্যগর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যোভ্যাগতৎ গৃহী ॥ 

বিঘুর পুরাণ । 

(১) গুরুরগরি ছিজাতীনাৎ বর্ণনাং ব্রাহ্ছাণে। গরু?) 
পঠিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাৎ সর্বত্রাভ্যাগতো ওক: ॥ 
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চে করিবে এন্ধণ আশঙ্কা অযৌক্তিক নহে। প্রত্াতঃ, 
বছলে:কের পক্ষেই। আতিথ্য গ্রহণকে একটী বাবসায়ে 
পরিণত করিয়। নাজ কুপোধ্যসখখার রদ্ধি করা এবং 
এইরূপে তাহার অধোঠাতির পথ প্রশস্ত করা একান্তই 
সম্ভবপর | কিন্ত,পরিণীঃ মদশা সচতুর শাস্ত্রকারগণ এইকূপ 

অনিষ্ঠীপাতের বিষয় চিট! কার তি এবং তা] নিবৃত্তির 

উপায় উদ্ভাবন করিতে বিস্মৃত হন নাই। বাল্তবিক, 
উাহান্া এক(দকে যেমন অউথিসৎকারেহ মাহাক্সা কীন 
করিয়া গিয়।ছেন। অপরদিকে তেমনি বিন প্রয়োজনে 
অ্রভিথির্ূপে উপস্থিত হইবার পথেও কণ্টক প্রদান করিয়। 
গিয়াছেন। অন কথা দুরে থাকুক্ঃ অকারণে আতিথঃগ্রাহী 

বক্তির পক্ষে নানান বি বভীষিকা পর্মাস্তও 
প্রদর্শন 'করিয়। গিয়াছেন। উহার! কহিয়ছেন$- যদ 
কেহ লোভগ্রবশ হ্ইগা দিন করিণে কাভাদও গুহ 

আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহ। হইলে সে জগ্ান্তনে সেই 
অন্নদাতার পণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়। পুর্বকৃত পাকপর 
শান্তি করিয়। থাকে (১)। এইপ আরও নানা তাধার 
ভাঁতিবিধায়ক নিষেধ বাকা দ্বারা অযথা-আতিখযর পথ 
রুদ্ধ করিয়] গরিয়াছেন। যাহ! হউক, ধদি আমরা তর্ধের 
অনুরোধে স্বীকারও করি যে, আর ঠিভ ক্তির ভাব জন: 
এক পিস পপ 

(১) উপদসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধনঃ। 

তেন তে প্রেত্য পশুহ1ং প্রজন্তযনাদি দায়ি নাং । 

মৃন্ধ ৩১৪৪। 

শপ আপ ও, বাড এ আত পপ ডল সপ্ত পিল তি পস্পী শাপলা শত ৯ শা ৬ 8 ৮ পার শপ ল০ল প . 
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সাধারণের মনে বদ্ধমূল থাকিলে সমাজে উল্লিখিতরূপ 
বিশৃঙলা সংঘটিত হুইবার একান্তই সম্ভাবনা, তাহা 
হইলেও আমন! অসন্কুডিত চিত্তে কহিতে পারি পে, এ 
আশঙ্ক। বাস্তবিক অধিকাঘশ স্থলে আশঙ্কামাত্রেই কি 

২১ 

বনিত হয় ; প্রকৃত গ্রান্তাবে উছান অন্ডভ ফল অতি তল্স- 
বি 2৩ নর ৃ টিক ৫ স্তাল্ই স সহঘচিত হই? থাকে দগ্গান্ত স্থলে আমর 

সস রি 

কাশীপাম এবৎ শ্রীবুন্দাপন প্রভৃতি তীগস্থানের নামোলেখ 

করতে পারি । তন্ৎস্থলে এ ধন্দুমৃতি অনেক 

রাজ! এখং রি অতি্খঘৎকীরের জন্য বহুমংখ্যক 
অন্তিগিশাল। সৎস্থাপন করিয়। গিয়াছেন । তায় প্রক্কছ 
পদ্ধতি জমে নিত্য নিতা বছুসহৎখাক অতিথিকে অন্নদান 

কর। হইযঘা? থাকে । কই, তাহাতে কয়টী লোক বিনা 

প্রয়োঙ্গনে উপস্থিত হইয়া সম'জে বিশৃজ্থলী আনয়ন 
করিয়। থাকে? তাহাতে তত্তৎস্থলে সামাজিক কি কি 
আশু সংঘটিত হইয়াছে? বস্ততঃ, এরূপ বিশৃঙ্খলার 

আশঙ্কা তর্কনুখে যতদুর গুরুতর ব্'লয়! প্রতীত হয়,গারুত 

কার্মামুখে কখনই ততদূর নহে। বাস্তবিক, মনুষ্যমাত্রেরই 
ঘে একটুকু আত্মমর্সসাদ1! আছে-__য।ভার প্রসাদে গে শীচা- 
দরপি নীচ হইলেও ক্রমাগত দশ দিন দিন প্রয়োজনে 

আনোর মুখপ্রেক্ষী হইতে লজ্জাবোধ করে--'লই আত্ম 
মর্সাদাই' তাহাকে সর্বদ1 অনোর দ্বারে ভিক্ষা হইতে 
দেয় না--তাহারই প্রভানে সে, শীঘ্র হউক, বিলঙ্গে 
হউক, আত্মচোয় নিরত হয় এবং তদ্দারা আপনার 



“৪৮ আর্মাজীষন | 

'গ্রানাচ্ছাদনের উপায় আপনি উদ্ভীবন করিগ্না লয়। তা 
স্থল্বিশেষে যে আতিথেয়তার অতিমাত্র আধিকা নিবন্ধ, 

কোনরূপ সামাজিক ব1 পারিবারিক অনিইাপাত না হইছে 
পারে তাহা! নহে। কিন্তু, আতিথেয়তার আধিক্য-জনিত 

এ সামান্য অনিইাপাতের সত উহার অভাবজনিত গুরু- 
তর এবৎ'বছুবিধ অনিগাপাতের পার্থকা এত অধিক মে 

তাহা তুলনার অযোগ্য । বাল্তবিক, তকস্থলে যাহাই 

কেন না বলা হউক, আতিথেয়তা হইতে কখনও কোনও 
স্থলে অগুত ফল প্রসূত হইলেও উহা! হইতে যে অধি- 

₹শ স্থলেই নান! রূপ কল্যাণ সংমাধিত হইয়া] থাকে, 
উহার গ্রসাদে যে অনেক নিরন্ন দুর্দশা গ্রস্ত ভিখারী 
প্রাণদান লাভ করিয়। পাকে, ভাহাতে সন্দেহ নাই । 

অতিথিনংকারের অন্বপ্রধান অঙ্গ -অন্নদ নন | চিন্তা 

করিয়া দেখিলে অলদানের তুল্য দান নাই । ইহ সংসারে 
যত প্রকার দান সম্ভবপর, কোন দানই অন্নদানের সম- 
কক্ষ হইতে পারে না.। তুমি যাহাই কেন দান না কর-_ 

মণি মুক্ত। হিরণা গবাদি ঘাহাই কেন ফত পরিমাণে বিত- 
রণ না কর -কিছুতেই যাচকের মনে তৃপ্তিবিধান “করিতে 
পারিবে না ;তুশি ধতই দিতে থাকিবে তাহার লালসা রূপ 
অগ্নি শিখা ততই আরও রৃদ্ধিই পাইতে থাকবে । এমন 
কি, যদি বিশ্বত্রল্গাও ধরিয়া যাচকের করতলে প্রদান কর, 
তাহাতেও তাহার অতৃপ্ত হৃদয় শাস্তিলাভ করিবে ন1। 

ভাবিবে_-একটীমাত্র ব্রঙ্গাণ্ড আমার করতলম্বস্ত হইল, 



শষ্য 

ধদি ঈনৃশ শত শত ব্রঙ্গাশ্ড বিদ্যমান থাকিত 
তাহার সমন্তটাই এইরূপে আমার করহলনস্ত ইহত; 
তাহা হইলে আমি প্রত স্থুখে সুখী হইতে পারিতাম 
তাহা হইলেই আমার এই ভতুগ্ত জদয়ে শান্দি বারি 
সিঞ্চিত হইত। হাদয়ের এই অনভ্ত অতূর্টির দিশয় 

স্বলন্ত রূপে রাও ০ মতিমান নুপকূলচড়া 
মণি সঘাতি ম্বকীয় পূ পুরুতকে কহিয়াছিলেন ৮-কাময 
বক্র ০ কখনও কামনার নিগন্তি হয় নাল 

গা হসোছে বস্ত্র ন্বার অভিলধিত বস্তুর 
চি এরি 

উপভোগে আকা উর 5 প্রাপ্ত হইতে থাকে 
(১)। কিন্ত আন্দানেদ কথ ইহ রর পিপরাত । একমাজ অন্প- 

দান ছারাই যাচকের হৃদয়ে জর সিঞ্চন করিতে 

পার। এক গ্রামের স্থলে দশ পাস তাহার স্থলে 

শত গ্রাস, দান কর-শাকান্ের পরিবতে দুগ্ধান্ন। ভাহছার 

পরিবর্তে পলা প্রদান কর_- তাহার হৃদয় ঠা পূর্ণ 

হইবে-তৃপ্তির আনন্দময়ী মধরতা তাহার মুখভ্রীতে 

শান্তির পবিত্র ছায়া পিভাসিত করিবে, সে তৃপ্ত হইবে ॥ 

শান্রকারগণ এই নিশিত্তই কহিয়। রিয়ার ২--অনদান 

হইতে শ্রেষ্ঠতরু দান কখনও ছিল না এবং কখনও হইবে 

না; উহা দ্ধ যশঃ, আমু, বল এবং পুষ্টিবদ্ধন কনে 
হন -+ পা পতন ০৭ পাপ ৯ ছাপা ও এ. এ, শীত ৪ ওত পরপর ০ আসি পিপি ৬ কপ জগ ০ জপ পন আচ সপ ৬ পপি শিপ 

(১) নজাত্ কামঃ ক! ামানামুপভোগেন সমাতি। 

হবিষ। কৃষ্ঃবর্তের ভূয় এবাভিবর্ধতে। 
| | মহাতরত | 



উহাতে নকলই হয়। যিনি অঙ্গদানি করেন, সুরালয়ে 
হাহার জন্য মণিকাঞ্চনধচিত, অপ্সরগণসেবিত রথরান্জি 
স্থনজ্জিত থাকে (১) বাক্তবিক, অন্দ্শনের তুল্য দান 

নাই, স্বতরাৎ অতিথি সৎকারের ন্যায় মঙ্গলপ্রদ ব্যবস্থাও 
আর নাই বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। 

আমর! অতিথিমৎকার সম্বন্ধে ক্বনেক কথা বলিয়। 
থাকিলেও উহার সামাজিক উপধষোগিত সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু বলি নাই ; অতঃপর তৎ্মন্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যর 
হইতেছে । 

এইট স্থুবিশাল ভবরঙ্ষভূমে জীর্ণকম্থ শাকান্নভোজী 
দরিদ্র হইতে মণিমাণিক্যভূষিত পলাম্নভোজী ধনেশর 
পর্ান্ত যতজন আপনার অৎশ চি করিতেছে, 

সকলেই অন্যোননিভর সাপেক্ষ । কেহই হধু আপ- 
নার উপর নিভ'র করিয়। জীবন যাত্র। নির্বাহ করিতে 
পারে না। যে নৃপেশ্বর আপনার গৃহবেছ্নীতে আপনি 
সর্বস্ব হইয়া সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিয়া রহি- 

ক্াছেন, তিনিও ্ পথশ্রান্ত ধুলিধূসরিত পরিব্রাজকের 

ন্যায় অন্যের উপর নির্ভর সাপেক্ষ । উহাকে অনোর 

(১) অন্নদানাৎ্ পরং দানং ন ভুত ন 'ভবিষাত্তি। 

পুণাং যশসা মায়ুষ/ং বলপুষি বিবর্দনং | 

সব্বযননস্থা দানেন ভবতীতি বনিশ্চয়ঃ | 

মহাকাঞ্চন চিত্রাণি সেবিতান্তপসরোগণৈঃ। 
অন্নদস্তোপতিষ্ঠভি ব্মাণানি স্রালয়ে । 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫১ 

লাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে দাও, মুহুর্ত মধ্যে উহা- 
রও রাজিংহাসন টলিবে, অতুল রাজন্রী কালিমায় 
কলস্কিত হইবে, সর্বস্ব অনভ্ত আকাশে বিলীন হইয়। 

যাইবে! বাস্তবিক, ইহ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ দ্রাধীন 

হইতে পারে না-সকলকেই অল্প বা অধিক মাত্রায় 
পরাধীনতার শৃঙ্খল গলদেশে বহন করিতে হয়। যদি 
তাহাই হইল, যদি সকলকেই অৎশতঃ পরাধীন হইতে 
হইল, তবে সকলের পক্ষেই সর্বদা পরের সহিত 
ংঘর্ষ--পরের নিকট গতিবিধি অনিবাধ্য। কাহারও বা 

দিনে শতবার কাহারও বা দশবার, কাঁভারও বা অল্পতর 

ব। হপিকতন বার পরের সতঘর্ষে--পরের নিকটে গতিবিধি 
অপরিহ্বার্ধ্য। কাহারও বা এঁ রূপ. মংপধষে সুদূরদোশে 
কাহারও ব! গৃপ্রার্মনের অনতিব্যবধানেই গতিবিধি 
করিয়' স্বব্ঘ প্রয়োজন মংসিদ্ধ করিতে হয়। কিন্ত; এই 

দরিদ্র সংসারে কয়টী লোক আপনার গৃহ বেষ্টনীর চতুঃ- 

সীমায় নিবদ্ধ রছিয়৷ আপনার যাবতীয় সাংসারিক অভাব 

বিদূরণে সমর্থ হইতে পারে? কয়টী লোক ধনৈশ্বর্সো 
এরূপ মৌভাগশালী ষে, দূরস্থানে গতিবিধি বদ্ধ করিয়া 
আপনার অভাব আপনি পরিপূর্ণ করিতে সমথ হইতে 
পারে ? লক্ষ জনের মধ্যে একজনও এরূপ লৌভাগা- 
শালী নহেন | তবে এখন ভাবিয়া দেখ--সংসারে কতকোটি 

মনুজসস্তানের নিরত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে, একদেশ 

হুইতে দেশান্তরে -গমনাগমন করিয়া আপনার এব 



১৫২ ০4 আর্ধযজীবম। 

পরিজনবর্গের অভাব পরিপুরণার্থ ব্যতিব্স্ত থাকিতে 

হয়--অনবর্ বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র স্বজনবর্গের মধুর 
সন্গিকর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অনু্পূর্ব দেশে অপরিচিতপূর্ব্ব 
জনগণের সহানুভূতির ভিখারী হইয়া পথশ্রাস্তি এবহ 
ক্ষুৎলিপাসার অপনোদন করিতে হয় । যদি এই সষ্কটা- 
পর্ন সময়ে আতিথেয়তার পুণদার উন্ধুক্ত না থাকে, 
যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে গুহ পরিত্যাগেদ অঙ্গে সঙ্গে 
অতিথিসৎকার প্রাপ্তির আশাও পরিতাগ করিতে 

হয়, তাহা হইলে তাহার অবস্থা কেমন শোচনীয় হইয়া 
দাঁড়ায় একবার টিস্তা করিয়া দেখ। তুমি বণিক্, দেশ 

হইতে দেশান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পণাদেব্য 
লইয়] ক্রয় বিক্রয় কর! তোমার ব্যবসায়; য'দ তুমি 
পখিমধ্যে শ্রমাপনোদনযোগ্য সৎকার টুকুও লাভ 

করিতে ন। পার, ঘদি তোমাকে সর্ব্বথা আপ নারসঙ্গীয়, 

যৎসামান্য স্গল-দ্রব্যের প্রতিই নিভরর করিয়া চলিতে 

হয়, তাহ। হইলে তোমার অবস্থা কেমন শোচনীয়, কেমন 
বিপৎসঞ্কুল হুইয়৷ পড়ে, একবার মনে মনে ভাবিয়া দেখ। 

এইন্ূপ বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় অতিথিসৎকারের নিয়ম কেমন 
বিপন্সিবারক ! .কেসন” মঙ্গত্রবিধায়ক ! সত্য বটে, 

যে দেশে আতিথেয়তার পুণ্যদ্বার অর্গলবদ্ধ--যথায় অর্থ 
ব্যতিরেকে দীঁড়াইবার শ্থানটুকু পর্য্যন্ত জুটিয়া উঠে না. 
তথায় ও সমাজ চলিতেছে, তথায়ও সমাজ যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত 

হইতেছে. -কিন্তু, তাই বলিয়া সে দেশের সমাজশনীর 



০০ 

প্রথম পাঃচ্ছেদ। ১৫৩ 

বিকুত হয় নাই এরূপ বলিতৈ পারি না । নে দেশের 
দীন দরিদ্রের আ্নস্থা। ভাবিয়া দেখ--ঙে দরিদ্র সমস্ত 
দিন অবিশ্রান্ত খাটিয়াও উদ্বর পুরিয়! আহার করিতে 
পায় না, তাভার ্থানাস্তরে গমনাগমন জনিত দুর্দশার 

বিষয় ভাবিয়া দেখ |" তথায় পথপ্রান্তে কত হতভাগা 

হিমের দরুণ তাড়না ভোগ করিতেছে-স্বঞ্জানান্ডেন 
প্রবল তাড়নে হীমাঙ্গ এবং ক্ষুধার শরীরনশী তাড়না 
অবসন্ন ভ্ইস্ল করুণদ্বরে আর্তনাদ করিতেছে, (১) কিন্তু 
তাহাদের সেই মন্্রভেদী শারঠনাদ ক)ছহারও কর্ণবিব 

প্রবেশপথ ন। পাইয়া জ্নন্ত আক/শেই বিলীন রর 

যাইতেছে । কিন্তু পৃণ্যভূমি জারজাটপানি আর্য 

সমাজে-কয়তী লোক এরূপ ছুঃদময়ে সাহাষ্য প্রাপ্তিতে 
বঞ্চিত থাকে ? কয়টা লোক টে ম পাষাণের হ্যায় বুু- 

রি রর মান্তনাদ শ্রবণে অধীর না হইয়া আপনার মুখে ভন্প 
[দ তুলিধ দিয়! থাকে? এপন যে আর্ধাসমাজ এই 

রি 

তত 
তঘার তুদাশ 1য় উপনীত হুইপাছে, এখন যেত ইহ? র রক্ত হালন- 

বিহীন কক্কালমাত্রে পর্যাবলিত হইয়াছে, তথাপি ইহা 
ইতে আতিখেয়তার পবিত্র ভাব বিলুপ্ত হইয়! যায় নাউ : 

শখ 

(১) ঈউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং আমেরিকার ইউনাইকৌছ 

টস প্রভৃতি দেশ অর্থাৎ যে সন্কল দেশে ধশ্মবুদ্ষিবিবিত বহিঃ 
সৌন্দধ্যপূর্ণ লভ্যতার ইদনন্দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে , (সেই সমন্ত 
দেশ আমাদের লক্ষস্থ'নীয়। 



১৫৪ আঁধ্য্শীবন_ 

এখনও বহু গৃহস্ছ অতিথিসংকারকে ' একটী অবশ্া- 
কর্তব্য কণ্ধ বলিয়! বিশ্বাম করিয়া খান্েন। 

আহার 1 

অফ্থিলাভার্থ প্রতীক্ষা এবৎ ভতিথ লাভম্থলে তাহার 

যথোচিত সৎ ঙ্গার করিয়। আধাপুকম আপনি আহার করি- 
বেন। কিন্তু, যাহার জীবনের ক্ষুছ নর দ্র কাধাও পরবজ্ঞতা- 

বাঞ্গ ্,বিনি অপনিত্রতক্ে সর্বদা নরকবং প্লণনীয় মনে 
করেন, তাহার পক্ষে আহার গ্রহণ রূপ গুরুতর কার্যে 

অপবিত্র শরীরে যোগদান কর! অসম্ভব । তাই তিনি 
এ মময় হম্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া গুটি শরীরে আহার 

করিতে বসিবেন| পরম পুজাহখপিশ্রেষ্ঠ বাল বলেন ৫ 

পর্চার্জ হইয়। অর্থাৎ হঙ্কদ্রয়, পছদয় এবং মুখ এই 

পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া মৌনভাবে আহার করিবে (১) 

মহামতি মনু লেন £_-ছাঁর্দ পদে ভোজন করিবে, কেনন। 

আদ্রপদে ভোজনকাদী ব্যক্তি দীর্ঘাযুঃ লাভ করিয়! 
থাকে (২)। এই পে হস্ত পদাদি প্রক্ষ লনে শরীর 

(১ পঞ্চাদ্রে। ভোজনং কুগ্যাৎ, প্রাথথুখো মৌনমাশিতঃ 
হন্ডো পালো ভথাচাস্তমেষু পঞ্চ দ্রতামতা2 | 

আচার রতাকঝরধূত ব্যাশ বচন । 

€২) আদ্রপাদন্তক ছু্ীহ নার পাদস্ত সংবিশেৎ। 

আদ্রপাদন্তডুপ্ধানে| দীর্ঘষ'ঘুরযাপু সা 

মনুসংহ্িক1.৪ 1 ৭৬ 



অঞ্র লারচ্ছেদা 

পবিগ্র বোধ হয়, স্তরাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রসন্নত। 

জন্মে। মনের এইরূপ প্রসম্নতার উপর আহাধ্য ডব্যের 
পরিপাঁককা্য বনু পরিমাণে নির্ভর করে। আজ তুমি 

প্রফুল্প হৃদয়ে প্রদন্ন অন্তঃকরণে একটী দু ছুচ্পান্্য বস্তও 

আহার কর, দেখিতে পাইবে, অনাক়্াদে তাহা পরিপাক 

পাইয়াছে। পক্ষান্তরে; তমি অগুসন ধদয়ে-ঘণা ঘ্বণ| 

বোধের সহিত--একটী নিতান্ত লঘুপাক বস্তও আহার 

কর, দেখিতে পাইবে, তাহা উত্তমরূপে পরিপাক পায় 

নাই ১ হয়ত বমন বা জন্য কোন আকারে উহা। অপরি- 

বর্তিত অবন্থাত্তেই পাকস্থলী হইতে বহির্গত হইয়া 

বাইবে। প্রফুল্ল হৃদয়ে আহার করিলে আহারকালে 

প্রচুর পদিমাণে পাচকধন্মী লালা নিঃস্ছত হয়, স্থৃতরাৎ 
সহজেই পরিপাক কাধ্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু) 

অপবিত্র ব1 সম্ক,চিত.মনে আহার করিলে পাঁচকরস উপ- 

যুক্ত পরিমাণে নিংস্ত হইতে পারে না, তাই পরি- 
পাকের খিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া থাকে । এই জন্যই 
*নের এই প্রদন্নতাসাহন . জন্য ই--আহারের পৃ হস্ত 
পদ প্র্মালনের ব্যবস্থ। প্রদণ্ত হইয়া থাকিবে । সুধু 

হুত্তপদাদি প্রক্ষালন রূপ বহিঃগ্রক্রিয়ার দ্বারা মনের 

গ্রসম তাসাঁধনের ব্যবস্থ! করিয়াগ শান্ত্রকারগণ তৃগ্ত হন 

নাই, তাহার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধন্মভীবের উদ্দীপনা দার! 
ও তাছার প্রসন্নতা বৃদ্ধির ব্যবস্থ! ধিধিবদ্ধ করিয়।! গিয়া 

ছেন। সুক্গমদরশশী মহাত্মা মনু বলেন £--ভোজন কালে 



অন্নের পুজা করিবে, কোন নিন্দাবাদ করিবে না ; দেখিয় 

আনন্দিত. ও প্রসন্ন হইবে এবং থেন প্রতিপ্দনই, পাই 
এই বলিয়। অন্নের বন্দনা করিবে । কেননা, অন্ন পুজিত 

হইলে বলবীর্ধ্য প্রদান করে, কিন্তু অপুজিত হইলে 
বলবীর্ধ্য উভয়ই নাশ করিয়া থা.ক (৯)| কুম্মপুবাণে 
উক্ত হইয়াছে 8_-অনের দিকে দৃষ্টিপাত কারয়া ভ্জ'ল- 
বদ্ধ হুইয়। তক্তিমহকারে প্রণাম করিবে এবৎ প্রতি" 

দিনই যেন অন্ন লাত হুদ এই ব'লয়। প্রার্থনা করিবে 
(২)। এইরূপ পুজ। বন্দনা, পৌভুলিক পুজা নন্দন! নহে! 

উহার মুখ্য উদ্দেশ্য কেবশ মনে ধন্দতবের উদ্দীপন 

দ্বার উহার গ্রসন্ন তা মংসাঁধন করা। ব্রাহ্ষণগণ অদ্যাপি 
ভোজনকালে যে পঞ্চ দেবতার নামে আম ৎসগ করিয়। 

থাকেন, তাহার মূলেও এরূপ মহছুদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল 

বলিয়া বোধ হয়। অধুশাতন ব্রা সম্প্রদায়ের মধে) 

অনেকে তে জনকালে পরুতজ্ঞ। চিত্তে, ভদ।ত ভগবানের 

অসামান্য দয়ার ভাঁব স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে তাহাকে 
নবি নিউ ক ৮ সপ পি আন হজ পার শপ শিস কপি ৯ ৩ আন ১ পথ জাতি পা হি পল পপ সা “৭ পানী | ৭ | ০ -স পলা পপ ক পর উস পপ 

(১) পজয়েদশনং নিতা মদ্যাচ্ষে তদকুৎ্সয়ম। 

দুষ্ট হৃষোত প্রলীদেচ্চ প্রতিনলোক্ সর্বাশঃ ॥ 

পূজিত; হ্যশনং নিত্যৎ বলমুর্জর্চ মচ্ছতি 

সনির তরদছুক্ত মুন্ছয়ং নাশযেদিনং ॥ 

মনু যয | ৫9৪1 5? । 

(২) অন্ং দৃষ্। প্রণম্যাদৌ প্রাগুলিঃ প্রার্থয়েততঃ | 
অস্মাফং নিক্যমক্ডে তদিতি ভক্যাথ বন্দয়েৎ ॥ 

কম্মপুরাণ। 



প্রথম পরিচ্ছেদ। ১৫৭ 

নমক্ক-র করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যে ভাবেই কেন 
মনে ধর্মভাবের উদ্দীপনা না করা যাউক, তদ্বারাই থে 
তাহার প্রলঙ্গ ত সাধিত হয় এবং তাহাতেই যে প্রাগুক্ত 
রূপ পরিপাক কার্ধে,র সাহাধ্য হয় তাহ! অবাধে শ্বীকার 
কর? যাইতে পারে। 

অনন্তর আহারের পদ্ধতি । হিন্দু শাস্ত্রে আহার 
কালে মৌনাবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদত্ত হু 

বিঞুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ২ গ্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর হিত- 
স্াধনোদ্দেশ্যে মহামৌন ভাবে পঞ্চগ্রাস ভোজন করিবে 

(১)। মহর্ষি ব্যাসোক্ত মে বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে 

তাহাতে ও দৃগ্ হইতেছে ষে, মৌনাবলহ্বন পূর্বক ভোজন 
করাই বিহিত! ব্যাসোক্ত “পঞ্চগ্রান” শন্দে সম্ভবতঃ 

এইব্দুপ বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চগ্রাস গ্রহণ পর্য্যন্ত একে- 

বারেই চিজ করিতে হইবে, অপরাপর গ্রাস 
গ্রহণ কালে অগত্যা সামান্যরূপ বাগ্যত হইয়া! থাকিলেও 
হইতে পারে। বিঞুঃপুরাণোক্ত বচনে তাদুশ কোন 
পার্থকা প্রদর্শিত হয় নাই, স্কুলভাবে মৌনাবলম্বনের উপ- 
দেশ প্রদর্ত হইয়াছে । যাহ! হউক, মুলতঃ কোন গ্রতেদ 

নাই, উভয়েরই উদ্দেশ্য এই যে, আহারকালে সত্যত- 

রাক্ হইবে। এইরূপ যৌনাবলম্বনেব বিশেষ উপ- 

(১) অমিন্দং ভক্ষয়েদিখং বগি যতোহ্ন্নমক্ুৎ্সয়শ্ । 

পঞ্চগ্রানান্ মহামৌনং প্রাণাদি হিতকারণং ! 

্ বিষুপুরাঁণ 



১ ৫৮. আর্ধযজীবল । 

ঘোগিতা আছে। মৌনাবলম্বন পূর্বক আহার করিলে 
পরিমি তাহারের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। কেননা, তখন 
বাগ্যন্ত্র বাক্যাডুন্রে লিপ্ত ন। থাকাতে মনের. বিষয়াস্তরে 
প্রবেশের ন্ভারন। অনেক স্মিত হয়, স্থৃতরাৎ সহজেই 

আহার অল্প কি অধিক, কি পরিমিত হইল, এবং উত্তম- 
রূপে চর্বি হুইল কিনা ইত্যাদি সমন্ত বিষয় সুন্দর রূপে 
নে পারা ঘায়। লন মাত্রা নানাতিরেক 

রর নানারূপ ফী কারণ ৫ থাকে ত রি কাহাকে ও 
বুঝাইয়। দিতে হইবে না। 

খকজভোজন। 

আর্যাগণ পংক্িভোজন করাকে দোধাবহ বিয়া 

মনে করিতেন। স্বাহার| মন করিহেল ৪-তৈম্বিন্দু 

যেমন জলরা“শতে সৎক্রমিত হয়, সছভোঁজন দ্বারা তেমনি 

পাপ সয়স্ত সংক্রমিত হইয়া থাকে (১)। অধিক কি 
তাহারা এতদূর পর্ধ্যস্ত মনে কত্রিতেন ঘে কাহার কি 
প্রচ্ছন্ন পাপ আছে ভাঙা যখন জানা দুঃসাধ্য, তখন 
আত্ীয় স্বজনকে লইয়াও 'এক পংক্তিতে আছার কর! 

(৯) আসনাচ্ছয়নাৎ্ য'নাঁৎ সম্ভাষাৎলহভোজন1ৎ । 

ক্রামস্তি ছি পাপানি তৈলবিন্লুরিব'ভলি | 

'পরাশর ১১৭২ । 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 

কর্তব্য নহে (১)। একটুকু বিশদ রূপে বুঝাঁইতে 
গেলে ইহার অর্থ এইরূপ ফাড়ায় £ কাহারও সহিত 
এক. পংক্তিতে আহার করা কর্তব্য নহে। অসম্পকিত 
অজ্ঞাতত্বভাঁব, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির কথা দুরে 
থাকুক, ত'হাঁর শরীরস্থ পাপ বা পীড়। তো প্রচ্ছন্ন থাকি- 

বারই কথা, যাহার! আত্ীয়--যাহাদের প্রতি পদেপদে 

নির্ভর করিতে হয়, এমন কি যাহাদের মহিত জীবন 
একসুগঞ্রে গ্রথিত রহিয়াছে বলিলেও অন্যুক্তি হয় ন॥ 

তাঁহাঁদেরও শরীরে এমন পাপ ব1 পীড়া থাকিতে পানর 

যাহ! সম্পূর্ণ অচ্ঞাত রহিয়াছে ; অতএব কাহারও সহিত 

একত্র আহার কর! কর্তব্য নছে। রি 

এইরূপ জগ ছাড়া বিধানের কথা_আশ্চধ্য নিয়- 
মের কথা--শুনিলে হাস্য সংবরণ কর! কঠিম হয় সত্য, 
কিন্তু, ইহাও নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে--নিতাস্ত 
কুলৎস্কারপূর্ণ আড়ম্বর নহে । সত্য বটে, ইহাতে পারি- 
বারিক সংমিশ্রণের ভাব বু পরিমাণে হ.সিত হয়, সত্য 
বটে ইহাতে পরস্পরের গ্রত্তি পরম্পরের ভাঁলবাসা- 

ভ'বের কিছু ব্যত্যয় ঘটে, সত্য বটে ইহাতে পরস্পর 
বাক্যালাপজনিত আনন্দ সম্তোগের অনেকটা ব্যাঘাত 

হয়, কিন্ত ইহা সব্বেও এরূপ বিধানকে একান্ত নিন্দাহ 

(১) অপ্যেক পংজ্যানাশ্বীয়াৎ সম্থতঃ শ্বজনৈরপি । 

ফোহি জানাতি কিংকপদ্ প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ | 
আচার রত্রাকর ধৃত যষযবচন। 



১৬৭ আর্ধ্জীবন | 

মনে করা যাইতে পারে না| . অন্যান্য পদার্থের ন্যায় 
মানব শরীরেও তড়িৎ-শক্তি বিদ্যমান আছে । ঘর্ষণ 

মাড্ভরনাদি বার ঘেমন পনার্থ দিচয়ের অভ্যন্তর হইতে 

 ভড়িচ্ছক্তির স্ফ.বরণ হয়-যেমন এক পদার্থ হইতে সান্গ' 

হিত পদার্থান্ততর তাহার সংক্ষমণ হয়, তদ্রপ আঁহার- 
কালে মানব শগীরের অত্যন্তংরও ন।নাবিধ যান্দ্রক ক্রিয় 
অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সাধিত হইতে থাকে হলিয়। 

একের শরীর হইতে তড়িতের স্ফুরণ এবং অর্নিহিত 

অপরের শরীরে তাহার সংক্রমণ হওয়া অসম্ভব মছে। 
এ স্কংরণ এবং সংক্রমণ হয়ত এত সুন্মমাকারে হয় যে, 

তাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্ষয়ীভূৃত হইতে পারে লা। 

কিন্তু যত দৃক্ষমাকারেই কেন না হউক, যখন তড়িতে 
আধার-পদার্ধের গুণ সংশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ ষে গুণবিশ্িক্ট 

পদার্ে তড়িৎ থ কে তাহাতে যখন সেই পদার্থের গুণই 
সংক্রমিত হয়, তখন উহার সহিত এক শরীর হইতে 
অপর শরীরে পরস্পরের ভাব-বিনিময় কার্ধ্য ঘযেকিয়ৎ 

পরিমাণে নাহইতে পরে এমন নয় অর্থাৎ একের 

শরীরের ভাব এন্ধপ সংক্রমণের দ্বার মলিহত অপরের 

শরীরে সঞ্চালিত হুওয়] অসম্ভব নহে। যদি ইহ] সত্য 
হয়, তাহা হইলে একবার মনে কর--কাহারও শরীরে 
কোন রূপ সংক্রামক পীড়া গ্রচ্ছগ্জাকারে বর্তমান রহি- 
যাছে, তুমি তাহার সত এক পাত্র কিংবা এক 
হক্তিতে আহার করিতে বদিলে, অন্য সময়াপেক্ষ। 



প্রথম পরিচে্ছাদ। ১৬১ 

এঁ সময় তোঁমাঁদের শরীরের তড়িৎ স্কংরণের এবং সংক্রু- 

মণের কাধ্যও অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় চলিত লাগিল, 

এমত স্থলে ত'হার শরীরের এ প্রচ্ছন্ন সংক্রামক পীড়া 
যত অল্প ম'ত্রায় কেন না হউক--তোমার শরীরে লন্গ- 

প্রবেশ হইতে পারে কিনা । তোমাকে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে “ই1 পারে 17 যদি ইহাই হয়, তাহা 
হইলে পৎক্তিভাজনকে দোষাঁবহু মনে করা নির- 

বচ্ছিন্ন কৃলংক্কার হইতে পারে না। যাহা হউক, তথ্যাপ 

সত্যের অনুরোধে আমাদিগঙ্গে স্বীার করিতে হইংতছে 

যে, অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ রোগ-সংক্রমণের আশক্কা! 

সধ আশঙ্কামাত্রেই পধ্যহলিত হয় ' স্থুহরাৎ পৎজ্তি- 

ন্ডোজনে সব্বথা প্রিত হইলে মা হইতে একত্র 

(ভাজন-জনিত প্রাগ্ুক্তরূপ উপকারিতা লাভেই বঞ্চিত 

থাকিতে হয়! অতএব উহাকে লর্ববদা দোদাবহ মনে 

করা বুভিসঙ্গত নছে। 

ভোজনে ছিউনির্ণয়। আধ্যগণ আহার কালে দিক, 
বিবচন' করিয়া উপবেশন করিতেন। এক এক 

দিগভিমুখে উপবেশন করিলে এক এক রূপ ফললাভ 
হয় বলিং1 তাহার! মনে করিতেন (১) এইনগ 

দিষ্ নির্বাচনের কোনও ফলোপ্ধায়িতা আছে কিন। 

(১) আয্মম্যং প্রাঙ্থ,খো ভুঙ ভে যশসাং দদ্দি ণামুএঃ। 

' শ্রিয়ং প্রত্যঙসুখো ভড়কে তং 
ভু ক্েহা, দণ্চ্মুখ ও 

| আ্িকাচারভতবধড মনু । 



2৬২ আধ্যঙ্গাবন। 

জানিনা । কিন্ত মনুর ন্যায় প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন মশীষির 

লেখনী হইতে এরূপ বিধান নিঃক্যত হইয়াছে বলিয়া 

মনে হয় উহার মুলেও ক্গেন বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত 
রহিয্লাছে। 

যাহ! হউক, আমরা এতক্ষণ যাহা বলিয়া! আমিলাম 

তাহা সুধু আহারের পূর্ববক্ষণে এসৎ আহারকালে করণীয় 

অনুষ্ঠান বিশেষ । আহার্ধ্য সন্ধে শাস্ত্রে কিরূপ বাবস্থ। 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে এপর্যান্ত তসন্বন্ধে কিছুই উল্লিখিত 

ভয় নাই 1 অতঃপর আমর। তাহাই নিরত করিব | 
আহার্স্য সম্বন্ধে কোন কথ বলিতে হইলে মর্দাচগ্র 

আহারের উদ্দেশ্য এব গ্রশ্নোজনীয়ত1 জন্দন্ধে কিছু 

বলা আবশ্যক । কিন্তু আহারের উদ্দেশাদি বর্ণন। 

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষরীভূত, বঙ্গ্যমাণ প্রবন্ধের সহিত্ত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন হব নাই । 
তবে আমরা এইমান্র বলিতে চাই ঘে, সাধারণতঃ 

টিকিৎসা শাস্ত্র আহারেত্র যে একমাত্র উদ্দেশা শরীরধারণ 
মনে করিয়া থাকেন, ধর্থীশান্ত্র তাহা করেন না। চিকিৎসা 
শাস্ত্রের প্রবলক্ষয শরীর, ধশ্শান্ত্রের গ্রবলক্ষা আতা । 

চিকিৎস। শান্ত যেখানে শরীর ধারণ এবং শারীরিক 

কল্যাণ সাধনকেই একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করেন ধর্ম 
শাস্ত্র সেখানে আম্মার ক্রমোন্নতি এবৎ কল্যাণ বিধানকেই 
সর্বশ্ব মনে করিয়া থাকেন। তবে ধর্মমশান্ত্রে শরীর 
রক্ষার জন্য সাক্ষাৎ এবহ পরম্পরা সম্বন্ধে যে নানারূপ 



গ্রখম পরিচ্ছেদ: ১৬৩ 

বিধান দৃ হয় শরীর রক্ষা ছারা আত্মার কল্যাণ সাধনই 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । তবে, যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্য বাসগৃহের সুব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক, তেমনি আত্মার 
কল্াণার্থে তাহার বাষণুহ স্বরূপ শরীরের জমুচিত পুষ্টি- 
সাধন 4৫৮ সংস্করণ আব্শক ; তাই শরীর রক্ষাকে 
একটি অতি মহৎ কর্তব্য বলিয়। মনে করিতে হইবে । 
তবেই দি হইতেছে যে, আর্ধাশাস্ত্রে শরীরের জনা, 
শারীরিক স্ব!চ্ছন্দের জনা, বিলাম বাসনার চল্লি- 

তার্থতা জনয, শরীর ধারণ নয়-_ আত্মার কল্যাণের 
জনা, সন্ত প্রকৃতি সমুহের পরিস্ফ্ুটন, পরিবর্ধন এবহ 
ভ্রমোময়নের জনা, শরীর ধারণ। যদি এইরূপই হইল, 
যদি আত্মার কলাণ সখসাধনই আর্ষশান্তে শরীর ধারণের 
চরম লক্ষ্য হইল, তাহা? হইলে আমর সহজেই অনুমান 
করিতে পারি ষে, সেরূপ আহার্দয শ্রহণে দেই লক্ষ্য 

মুচারু রূপে সাধিত হইতে পারে, ঘেরূপ খাদ্য ভোজনে 
ধন্ম্প্রবৃত্তি সমূহের যথোচিত স্ফুরণের সহায়তা হইতে 
পারে, যাহা গ্রহণে পাপ প্ররত্তি সমূহের উদ্দীপনার 

আশঙ্কা তিরেশহত হয়, আর্াশাস্ত্রে তদ্রপ আহাষধদ 

গ্রহণই ব্যবস্থিত হইয়াছে এবং তদ্িপরীতধন্মী আহার 
শি 

গ্রহণ দৌষাবহ বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে (১)। 

(১) শরীর এবং আত্মা--শারীর স্থখসাধন এবং আত্মার কল্যাণ 

বর্ধন-ইহার মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠতর, কোন্টী কি নিমিত অপরটী অপেক্ষা 
মহত্তর, এন্থলে তাহার বিচার অসম্ভব । তবে এইমাত্র বক্ষিলেই পর্যাপ্ত 



১১৪. আর্ধ্যজীবন। 

বাস্তবিক এই অনুমান ভ্রমাত্মক নহে । আমরা এসন্বক্ষীয় 
কতিপয় ব্যবস্থা উদ্দৃত করিয়া ইহার সত্যত। প্রতিপন্ন 
করিব । 

শান্ত্রমতে সত্ব, রজঃ তমঃ, এই গুণ ভ্রয় ভেদে 
আহার ত্রিবিধ অর্থাৎ সান্তবিক, রাজসিক এবৎ তামসিক। 
যে আহীর্ধ্য গ্রহণে সত্বগুণের স্ফ, রণ হয় তাহা লাত্তিক ; 

যাহা ভোজনে রজো গুণের আধিকা জন্মে তাহ! রজদসিক 

এবং যাহ! ভোজনে'তমোগুণের বুদ্ধি হয় তাভ তামসিক। 

কোন্ গুণপ্রধান ব্যক্তির কোনরূপ খাদ্যে অভিরুচি তাহ! 

নির্ধারণস্থলে গীতায় উক্ত হইয়াছে £ধে খাদ্য শ্রছণে 
আয়ু, উৎসাহ, বল, অনোগিতা, চিত্তের গ্রদন্ত! এবছ 
রুচিরৃদ্ধি হয়, ষাহা রম এবহৎ শ্নেহগুণ যুক্ত, যাহার কল 

চিরস্থায়ী অর্থ'ৎ যাহা উত্তেজনার পর অন্সাদন জন্মায় 
ন। এবং মাহ! উৎরুঞ্ এইন্দপ খাদ সান্তিকদিগের প্রিয় | 

যে খাদ্য অতিকটু, অতিঅক্প, অতিলবণ, অতিউষ্, অতি- 

 তীক্ষ, অতিরূক্ষ, এব অতিদাহী এব .যে খাদা দুঃখ, 
পপ প০৬৮০ কা ভি পপ ও পা উস তপন ৯৪৪০4 4. জা ০ পক পা জল আপাত পা পপি পিপিপি ৮০৯ পা ০:৯৮ ২০ সীশপিত ০ পপি ৮. এ্পা০০০ আগ 

হইবে শে, নখাগ্রমেয় ছুই চারিটী নাস্তিক বা জড়বাদি বাতীত সমস্য 

জগৎ একধাক্োে শরীর হইতে আত্মার মহহগুরুত্ব, এবং শ্রেহহ স্বীকার 

করিয়া থাকেন । কিন্তু শপীর হইতে আনার এই মহত, হরে এবং 

গুরুত্ব 'র্ধ্যজাতি যেমন পরিস্ফটরুপে উপলব্ধি করিয় গিয়াছেন অন্য 

কোন জাতি কেনিও কালে তজপ করিতে সমর্থ হন নাই । অনোর কথা 

দরে থাকুক, মহণমৃভব সক্রেটিন্ পর্য্যস্ত আস্মার শয্যা সন্বদ্ধে পৃভা- 

পাঁদ গষিদিগেৰ ন্যায় জলন্ত জ্ঞান লাভ ফরিতে সঙ্গর্থ হইয়াছিলেন 

বলির বোধ হয় না। 



শোকও রোগজনক, রজোগুণ প্রধান বাক্তিগণ তাহাই 
ইচ্ছা করিয়া থাকেন এবং যে খাদ্য বহুক্ষণের পক 
অর্থাৎ যাহা শীতল হইয়া গিয়াছে, যাহার সারাংশ বাহির 
করিয়। লওয়! হইয়াছে, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্য ুষিত; 

উচ্ছি এবং অপবিত্র এরূপ খাদ্য তমোগুণ প্রধান 
ব্যক্তিদিগের প্রিয় (১)। আহারের এইরূপ শ্রেণী দিভাগ 

দ্বারাই তাহার শ্রেষ্টত্বাদি সুচিত হইতেছে অর্থাৎ পাত্বিক 
খাদ্য যে উত্তম, রাজসিক খাদ্য যে মধ্যম এবং তামসিক 

খাদ্য যে অধম তাহা স্প৪ উপলব্ধ হইতেছে । এখন 
কোন্রূপ আহীার্য্য উক্ত কোন শ্রেণীর অন্র্নিবগ্ তাহার 

নির্ধারণ আবশ্যক | তাহা করিতে হইলে সমাজ-প্রচ- 
লিত যাবতীয় আহার্ধ্য দ্রব্যের গুণাগুণ নিদ্ধারণ করিতে 

হয়, কিন্তু তাহ। কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, 
তাহ! আমার্দের লক্ষ্যও নহে। তবে যথাস্থানে মহ- 

ক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটি খাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু 
মতামত প্রকাশ করিব। 

(১) আয় সত্ব বলারোগ্য স্থখ প্রীতি বিবর্ছনাঃ। 

রস্যাঃ জিগ্কাঃ স্থির হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ ॥ 

কটুক্ন লবণাত্যুঞ্চ তীক্ষ রূক্ষ বিদাহিমঃ। 
আহার রাজস সোহা ছুঃখ শোকাময় প্রদাঁঃ | 

যাঁতযাঁমং গতরসং পৃতি পর্ধযবিত য্চ। 

.. উচ্ছেইমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ং ॥ 

ভীমন্তগবদগীতা, ১৭শ অধ্যায়, ৮৯1১ শ্লোক 



'আহার্ধ. ছিবিধ-আমিষ এবং নিরামিষ । নানারূপ 
মৎস্য মাংস এবং পলাগু, প্রভৃতি কতিপয় উদ্ভিজ্ঞ (১) 
প্রথম শ্রেণীর অন্তগ্তি এবং গবাদির দুগ্ধ, নানা- 

বিধ কল মূল এবং শস্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্ত তি। 

এখন আমাদের বিবেচা বিষয় এই যে, নিরামিষ এবং 

আমিষ ইহীর মধ্যে কোন রূপ খাদ্য মানব শরীরে বিশেষ 
উপষোগী | 

এ সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ মতামত 

প্রকশি করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন । 

কিন্তু, কোনও পণ্ডিতের মতই এ পর্যন্ত র্ক্বাদি- 

সম্মত রূপে গৃহীত হয় নাই এবং কখনও যে হইবে 

তাহারও অন্তাবন] অক্প। তবে আমাদের ক্ষু্র বুদ্ধিতে 
যতদুর বুঝিতে পারি তাহাতে এইরূপ মনে করিয়! 

থাকি যে, এ সন্বন্ধে আর্ধ্য পওিতগণের সিদ্ধান্তই 
কালে প্রীধাম্ত লাভ. করিবার একান্ত সম্ভাবনা । আমরা 

ভাহাদিগের মতামত অন্বন্ধে এখন কিছু ব্িব। গ্রথ- 
মত? আমিষ ভক্ষণ সম্বন্ধে ভাহারা কি বলিয়। গিয়াছেন 

তাহাই দেখা যাউক । 
আমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যতদুর জানিতে পারি 

তাহাতে অনুমান হয় যে, মস ম'ংসাদি আহার কর! 

(১) ) আমিষ শখের অর্গানারে যদিও কোনরূপ উত্তিজ্জাদি উহ্ছার ৰ 
তি ভি না হউক, তথাপি পল্াও, প্রত্াতি কতিপয় উত্তিজ্জ গুণতঃ 
[মিষ শ্রেবীর অন্থর্গত হইবার যোগ্য, তাই উহ্বাদিগকে আমিষ, 
ক্যের অস্তভ'ত করা হইয়াছে । | 



গ্রথম পরিচ্ছেদ। ৯৬৭ 

কোনও মতে তারা৷ যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না (১)। 
শব্দের ঘুযুৎপতভিগত তর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নিবর্ভক 
বিধির প্রকাশ্য শাসন বাক্য পর্য্যস্ত সমস্ত দারাই এই 

অনুমান জমর্থিত হইতেছে! মৎস্য শব্দের দুই রূপ 
, বর্ণবিন্যাস আছে £_-এক” মৎস্য) অপর মতস। প্রথম. 
রূপের ব্যুৎগভিগত কোন অর্থ আছে কিনা এবং থাকি- 

লেও তদ্বারা “উহার নিষেধাত্মক কোন অর্থ দুচিত 
হয় কিনা জানিন1। কিন্ত দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ মৎস শকের 

্যুৎপত্ির দিকে লক্ষা করিলে স্পঃই উহ্বার নিষেধাত্ব” 
এ ৪. সপ এক, শি ও জপ সপ স্পা পা সা ক এপ আপ স্পা ৭৪ ৯০ অপ পপি | আসর ৮৮ 

(১) জতি প্রাচীন কালে আধা মমাজে মাংসাহার অগ্রচলিত ছিল 

না; এ্ত্যুতঃ অনেক সময়ে আগ্রহের মহিত উহ ভক্ষণ করা হইছ। 

এমন কি, যে গোমাংসের নাম শ্রবণে এখন হিন্দু সমাজ শিহরিয়! 

উঠেন, সুদুর প্রাচীন কালে সমাজে তাহারও প্রচলন ছিল। অনেক 

সময় অতিথি সমাগত হইলে তাহার অভ্যর্থনার জঙ্ঘ হষ্্পুষ্ট দেখিয়! 

গোঁবৎস বধ করা হই) এনিমিত্ত অভিধান শাম্রে অতিথি-শ ব্ব- 
পধ্যার়ে গোত্র শব্ধ স্থান লাভ করিয়াছে । এতঘ্বাভীত গোমেধাদি 
যজ্ঞেও এ সমস্ত পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। কুদ্ধুট ভক্ষণ ও দোযাবহু 

ছিল না, তবে গ্রাম্যকুক্ক/টের পরিবর্তে বন্যকুক্কট ব্যবহৃত হইত এইমাত্র। 
যাহা হউক, আর্কগণ যখন আদিম বাঁসভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে 

ভারতে প্রবেশ করিলেন এরূপ. খাদ্য সম্ভবতঃ .তৎকালে প্রচলিত 
ছিল। অনস্তর জ্ঞান বৃদ্ধির লজ সঙ্গে যখন তাহার! বুঝিতে পারিলেন 
যে, শ্রীক্রগ্রধান ভারতের পক্ষে মাংস তক্ষণ, বিশেষতঃ গবাদির অভুষ- 
ধন্দা মাংস ভক্ষণ একাস্তই অকর্ভব্য, তখন হইতে তীহাঁর। মাংসভক্ষণের, 

বিশেষতঃ 'গবাদির মাংসভক্ষণের বিরুদ্ধে নানা রূপ নিষেধাস্বক, 

বিধি প্রচার করিতে লাগিলেন। 



১৬৮ আর্ধ্যপীবম। 

কতা সুচিত হয়, উহার বুযুৎপত্তি এইরূপ ৯-- মৎ+সঃ- 
মৎসহ্ন্ধীয়ো ভক্ষকঃ' সঃ অর্থাৎ. আমি যেমন এখন 
তাহাকে ভক্ষণ করি মনেও তেমনি জন্মাস্তরে আমাকে 

ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ তাহাকে ভক্ষণফরা রূপ পাতকের 
শান্তি স্বরূপ আমাকে জন্মান্তরে মুক্তিলাভের পরিবর্তে 
তাহারই সামান্য ভোজ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। 

মাংস শব্দ সন্বন্দেও এ কথা £- মাহ +সঃস্যথাইহৎ 

তৎ অদ্মি তথা মোহপি মাম অৎস্যতি অর্থাৎ আমি যেখন 

এখন তাহাকে ভক্ষণ করি সেও তেমনি পুনর্জান্দে 

আমাকে ভক্ষণ করিবে (১)। ভাবার্থও এরূপ । 

উভয়ত্রই প্রাণিবধ রূপ পাতকের শাস্তি স্বরূপে ভক্ষিত 

প্রাণীর ভোজা-ব্ূপ-প্রাপ্তি স্বরূপ পারলৌকিক শান্তির 

ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাৎ ব্যুৎগত্তিগত অর্থদারা 

মৎস্য মা'সাহার একান্তই দোষাবহছ বলিয়া উপলব্ি 

হইতেছে । অপর, নিবর্ক বিধির প্রকাশ্য নিষেধাত্বক 
বিধান দ্বারাও উহাদের অতক্ষ্যতা গ্রকটিত হইয়াছে । 

মৎস্যভোজন জন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে £--ষে ব্যক্তি 
যাহার মাংস ভোজন করে সে তাহার মা্পাদ নামে 

কথিত হয়; মৎস্য সমস্ত জন্তরই মাহস তক্ষণ করে, 
অতএব যে মৎস্যাহার করে সে প্রকারাম্তরে অন্ত মাংস 

(১.) মাংস ভক্ষরিতামুত্র যস্য মাংপমিহান্দ্যহং । 

এতন্মাংসস্য মাংস প্রব্দস্থি মনীষিণঃ ॥ 
শু 0৫৫1 



শ্রুথম পরিচ্ছেদ? ১৩৬ 

আহার করিয়। থাকে (১১1 এতদ্দার। প্রকারাস্তরে 

যৎস্যভোক্তাকে সর্বমাংসভোজী নৃশৎ্ রাক্ষস ভাবাপন্ন 
রল। হইতেছে । মহর্ষি পরাশর মৎস্যভোজনে দিবা 
পাকি উপবাম রূপ প্রাপশ্চিত্তের বিধান ক্রয়! গিয়া- 

ছেন (২)। এদিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভগবছুক্তি বলিষ। 

যে সকল অনুশ!সন বাক্য প্রচলিত আছে, তম্মধ্ৰে মত্স্য 

ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ আত হওয়। যায় যে, “যে ব্যক্তি 

আহংসাহার করে ঘষে যেন আমাকে স্পর্শ ন! করে এবং যে 

ব্যক্তি মতা আহার করে সে ধেন আমাকে স্মরণ (ও) ন! 

করে (৩)।৮ এতদ্বার। যাংসাহার হইতেও মত্ঞ্যাহারেন 

অধিকতর দুষণীয়তা সুচিত হইতেছে। যাহ!হউক, 

তথাপি মাংসাহার সন্বন্ধেই শাস্ত্রে অধিকতর বিচার এবহৎ 

নিষেধসুচক ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। - মন্সৎহিতায় মাংস 
ভক্ষণের প্রতি ম্বণ1! জন্মাইবার উদ্দেশো উক্ত হই 
মাছে £--মাঘমের উৎপত্তি অর্থাৎ ভেজনার্থহত জীব 

ও ৯৯ 

(১) যে বস্য মাংসমশ্্াতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে 1 
মত্সযাদঃ সর্দমাংসাদ স্তম্মান্মৎস্যান্ বিবজ্জয়ে্ ॥ 

মন্ধ ৫1১৫ । 

€২) শলকী শশক গোধা মৎস্য কুর্মীভিপাতনে 1 

বৃস্তাক ফল ভোক্তাচ হ্যহোরত্রেণ শুদ্ধযতি ॥ 

পর়াশর ৬১০৭ | | 

(৩) মাংসাদদো নচ মাংস্পর্শেদি মৎস্যাদো নচ মংম্শ্মরেৎ। 
৯৫ 

০০০০ 



৭4 | আধাজাবন। 

' ধে-শুক্তশোণিতরূপ' দ্বিবিধঃ মলের (১) পরিণামে 

৷ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এবং বন্ধন ও বধ নিমিত্ত তাহার 

যেনিদীরুণ ক্লেশ হয় তাহা অনুধাবন করিয়া সর্ব হকার 

মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য (২)1 মাখস 
উক্ষণাপেক্ষা বর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব খ্াাপনার্ধে উক্ত 
'সংহিতার স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে £-ধিনি বৎসর 
বঙসর অশ্বমেধ নাক মহাঁধজ্ঞের অন্ষ্ঠান করিয়া শতবৎ- 
দয় যাপন করেন এবং যিনি মাংস ভোজনে বিরত 

খাকেন) এই দুই জনের পুণ্যফল সমান সর্বপ্রকার 
হিংসার .সহশ্রব শুন্য হইয়া যিনি ফলমূল নীবার 

ধান্যাদ্দি ভোজন এবছ যন্্রানুষ্ঠান দ্বাৰা জীবন ধরণ করেন, 

তাদুশ ধন্দীপরায়ণ বাক্তি ও মাতস বর্জ্জনকারীর ন্যায় 
পুণ্যোপার্জনে সমর্থ হন না (৩) স্থানান্তরে উক্ত হুই- 

(১) বস) শুক্র মন্যঙ্াজ্জামৃতবিট জাণ কর্ণবিট। 

শ্রেশ্াক্র দৃষিকা ঘ্বেবে। ছাদশৈতে নৃথাং মলাঁ?। 

্ মন্থ ৫1 ১৩৫ । 

৩) সমৃৎপত্তিঞ মাংসলা বধ বন্ধোচ দেশীনাং। 

সমীক্ষা নিবর্তেত সর্বমাংসসা ভক্ষণাৎ্ | 

মন্ত্র ৫1 ৪৯ | 

(৩) বর্ষে হান? যে যজেত শতং সমাঃ। 

মাংসানিচ ন খাদে যয পুণ্যফলং সমং £ 
। ফলমূলাশনৈর্ে ধ্যে মুনানগ্চ ভোজনৈই | 

নতৎ, ফল মবাপ্পোতি ষন্মাংস পরিবর্জনা | . 
মনত ৫মূ। ৫৩। ৫৪1 
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পাছে ২-ঘ়ে বাক্তি জিন্বার তৃপ্তিসাধনরূপ আক্স'স্থাখে- 

চ্ছায় অহিৎসক পশুকে বধ. করে, সেকি ইহকালে, ক্রি 
পরকালে কখনও স্ুখলাভে সমর্থ হয় না (১)। আহম 

তক্ষণের দোৌষব্যগ্লীক, ঈদৃশ বহুবিধ উক্তি 'নানা ধর্রগ্রচ্ছে 
দৃ্ট হইয়। থাকে । কিন্তু তথাপি সমাজ কখনও যে একেবারে 
মাংস বর্ন করিতে অমর্থ হইয়াছে তাহা নছে। তাই 
পুূজাপারদ ধিদিগের ম্বাংসপরিবর্জন বিষয়ক নিষেধ 

বাক্য সম্পূর্ণ দ্ূপে ফলপ্রসূ হইতে পারে মাই । যাহা" 
হউক, ভাহারা যখন দেখিলেন যে, সমাজ হইতে মাঘস- 
ভোজনের প্রথা! উন্ম লিত হইল না. তখন তাহার 

সর্বথ। উন্মী লন সম্মন্ধে হতাশ হইয়া উহার সীম নির্ধা- 
রণে ঘতুবান হইলেন । ভ্াহারা বিধান করিলেন ষে; 

মধ্পক, যজ্ঞ, পিতুকর্ধ্ঘ এবং দেবকর্দ্ম এই সকল স্ছানে 
পশুবধে দোষ নাই, অনাত্র দোষ আছে (২)। 

(১) যোহহিংসকানি ভূতানি হিনজ্তা'ম্ম সগেচ্ছয়া । 
নজীপংশ্চ মুতট্চৈব নকচিত সুখমেধতে ॥ 

মনু ৫ম ৪৫। 

(২) মধুপকেচ যজ্জেচ পিতৃদৈবত কর্মাণি। 
অংজ্র' পশবে। ছিংস্যা নান্যত্রেতা ক্রবীন্মন্গঃ ॥ 

বু ৫ 18১। 

এরূপ স্থলেও ষে মাস ইস্ছ। তাঁছাই বাবহার করিবার বিধান 

ছিল না; কোন্ কোন্ পশুর মাৎস ব্যবহৃত হইতে পারিবে ভাহা 

নিপ্ধীরিত ছিলি । মঞ্ সংহিতার পঞ্চমাধায় প্রায় এই সমস্ত বিষয়ের 

আলোচনাতেই পরিপূর্ণ । 



১৭২ ৃ জর্যাজীবন। 

এই সকল স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে যে পণ্ড বধ করা হইত 
তাহার মাংস বৃথামাৎদ নামে অভিহিত হইত । এইর্প 
বিশেষণ ছারাই উপলব্ধি হইতেছে যে, এরূপ মাংস 
ভক্ষণকে তাহারা নিতান্ত অবৈধ মনে করিতেন। স্থুধু 
এরূপ বিছ্বেষভাবসুচক নাম নির্দেশ করিয়াও তীহারা 
ক্ষাত্ত হন নাই, উহা ভক্ষণে নানাবিধ পারলৌকিক 
ভয় প্রদর্শনও করিয়া গিয়াছেন। তাহারা বলিয়। 

গিয়াছেন £--ষে ছিজ আপতকাস ব্যতীত অবৈধ্মাঁস 

ভোজন করেন, তিনি পরলোকে তক্ষিতপণ্ড কর্তৃকি 
ভক্ষিত হইয়। থাকেন (১১। স্থলান্তরে ইহাপেক্ষাও অধিক 

ভয় দেখাইয়! গিয়াছেন, বলিয়াছেন ৫£-ফে ব্যক্তি বৃথা” 
মাংস ভক্ষণ করে দে দেই হত পশুর গাত্রের লোম- 
সংখ্যা যত, ততসংখ্যক বার প্রেতযোনি ভ্রমণ করিয়া] 

থাকে (২)। বৃখামাহম ভক্ষণের বিরুদ্ধে তাহারা এই- 

রূপ নানাবিধ নিষেপাত্মক পারলৌকিক বিধি বিধিবদ্ধ করিয়! 
গিয়াছেন। যাহা হউক, কি বৃথ। মাংস, কি যজ্ঞাদিদতু 
মাস, কোন রূপ মাংস ভক্ষণই আর্্যগণ প্রশস্ত বলিয়! 
মনে করিতেন না। তবে যজ্জাদির উদ্দেশ্যে যে পণ্ড 

(১) নাদ্যাদবিধিন] মাৎসং বিধিক্রোহনাপদি ছিঃ 1 
জদ্ধাহবিধিন! মাংসং 'প্রেত্যতৈরদ্যতেহবশঃ ॥ 

মন্ধু ৫1৩৩, 

(২) যাবস্তি পশুরোমানি ভাবৎ কতাহি মারণং । 

রৃথ। পশুগ্নঃ প্রাপ্পোতি প্রেত্য জঙ্ষ্ন জন্মনি | 

মন্ধু ৫1 ৩৮ & 
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ত হয় তাহার মাৎস ধন্রোদ্দেশ্যে উৎসগীঁকিত হয় বলিয়া 
তাহা ভক্ষণে তাদৃশ দোষ মনে করিতেন না এইমাত্র । 
ধাহা হউক, স্টাছারা মাংস ভক্ষণ সম্ঘন্ধে কি জন্য সাধারণতঃ 

বিরোধী ছিলেন অতঃপর. আমরা তাহারই হেতু নির্দেশে 

প্রয়াস পাইব। 

মাংন ভক্ষণের অনুকূলে যে সমস্ত হেতু প্রদর্শিত 

হুইয়। থাকে তন্মধ্যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ সত্রক্ষণ 
প্রধানতম । নানা কারণে বিশেষতঃ শরীরে অতিরিক্ত 

শৈত্য সংস্পর্শনিবন্ধন জীবনীশক্তির নিয়ামক তাপাহশের 
অনেক লাদব হয়। যদি সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অৎশ উষ্ণন্মী 

খাদ্যাদি গ্রহণ ঘারা পরিপুরিত না হয়, তাহা হইলে 
্রমে ক্রমে শরীর নিস্তেজ হইতে থাকে এবং নানা 

প্রকার দুরারোগা পীড়া আমিয়। উপস্থিত হয়। মাংস 

তক্ষণে এ. নগুঁতাপাৎশের পরিপুত্রণ হয়, তাই মাহস 
ভক্ষণ আবশাক। এই যুক্তি শীতপ্রধান মেরুমনন্নিহিত 
দেশের অধিবাসিদিগের সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে গ্রমুজ্য 

হইতে পারে । কিন্তু, গ্রীক্মপ্রধান ভারতবাসীর পক্ষে 

এই যুক্তি অনুসারে মাংস ভক্ষণ কদাপি সঙ্গত হইতে 
পারে না । কেননা এদেশে স্বভাবতঃই উত্তাপের মাত্রা 

অধিক, তাহার মধ্যে মাংসাদি উষ্ণধন্মী খাদ্য আছার 
করিলে শরীরে উত্তাপের মাত্র! অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হৃইয়। নানারূপ পীড়ার কারণ হইতে পারে। 
শাস্ত্রে ষে মাংসাহারের বিরুদ্ধে এত কথ! উল্লিখিত হুই- 



আনডি' আধ্যজীবর ? 

য়াছে. তাহান্র প্রধান কারণই এই । অপর; বিশেষ দেশ- 
বাসিদিগের জজ্ঘন্ধে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি আমর] ঘমা- 

ভোচ: বিস্বয়ছিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করি,যদি মানব- 
জ।তি সাধারখের দৈহিক গঠন প্রণ;লীর প্রতি রশ + 

আশ 

নিবেশ পূর্ব্বক মাথসাহারের ওছিতানৌচিত্ের বিষঘ অমা- 

লোচন! করি, তাহা 

উপনীত হইয়। খ।কি। 

দিগকে আমিষ ভে এবৎ শিদ।মিষ ভোজী। জী 

ক নর নি শসার 

হহলেও আমর এয়্িপ সদ্ধান্তেই 

এইর।প কারতে হইলে 'আমা- 
- 

বর্ণের 

কতকগুলি অনন্বনধারণ গঠন গ্রাণালী এবহ অঙ্গে সঙ্গে 
গ্রক্রতিন অনন্যনাধ।রণ 

(বিনিবেশিত করিব ॥ 

অমি ভেণজী | 

সিংহ, বাস, কুকুর, বিড়াল 
প্রীতি | 

১1 ইহ17দর শিক্ষার মাঁর- 
নৌপযোগী শাধিত দশন। তীর 

ও লু নথর প্রভৃতি স্বাভাবিক 
প্রহরণ আছে। 

হ। ইহারা ঘক্ধত্য'গ কলে 

না; মাংসাদি চর্কণেল পরিবত্তে 

গিলিয়া ফেলে; জলাদি পানীয় 

দ্রব্য 'পাঁনের পরিবর্তে 'ব্িহবা 

দ্বারা লেহন করে ইহাদের 

জিহ্বাতে লাল নাই। পরিশ্রম 
করিলে ইহাদের পোমকুপ দিয়া 
শ্েদবারি নির্গত হয় লা, পরস্ধ, 
জিহ্ব। দার! জলব্, পদার্থ বিশে, 
বহিগত হইয়। থ।কে। 

সমালোচনা করিতে 

তুলনার সুবিধার জন্য আমরা এ সমস্ত বিষয় স্ড 

চর 

ভভবে। 

স্তপ্্রাকারে 
£ 

নিরামিষ ভোত 
গে মেস মহিষ, বর রে | 

(-) ইহাদের দশন একপ 

আখ ও স্ব নহে য়ে ভত্দার। 
গগ)দ হদন ও তাহাদের মাংস 
কর্তন করিতে গারে। 'অনে- 
কেরই নখরের পারবর্তে খুর ব। 
নথ আছে তাঠ1এ এরূপ কাবাোধ 
নে ৬ এ, উপযোগী নহে | 

(২) ইহারা খশ্মতাগ্ধ করে । 

চর্কণ করিয়া, আহার করে, 
পানীয় দ্রব্য লেহনের পরিবত্তে 
পান করে; শ্িহবাতে লাল। 

আছে; পরিএম করিলে ইহা- 
দেরজিহ্ব। শুষ্ক হইয়া যায় এব? 
রোমকৃপদিয় ম্বে্বাঁরি বহির্থত 
হইয়। থাকে । 



উভয় শ্রেশীস্থ জীবদিগের গঠন প্রণালী এবং প্রকৃতি 
সম্বন্ধে মে কতিপয় পার্থক্য প্রদর্শিত হইল তদ্ভার। বিল- 
ক্ষণ উপলন্দি হইতেছে যে, মনুষ্যের সহিত নিরামিষ 

ভোজী জীবদিগেরই বিশেষ সাদ্রশা রহিয়াছে; এমত 

স্থলে, তাহাকে দেই শ্রেবীস্থ জীব বলি যনে করাই: 

মন্নুযোর পাকস্থলীর আয়তন এবং পরিপাক কালীন 
তাহার ঘে অবস্থা হয় তৎ্প্রতি প্রণিধান ক না তাহাকে 
নিরামিষভোজী বূলিগা মনে হয়। মাংসভোজিদিগের 

শরীরের ভিত ভুলশীয় তাহাছিগেৰ পাকস্থলীর আয়তন 

অপেক্ষারুত অনেক কু; লি পাক- 
স্থলী শরীর তুল্নাঁয় জপেক্ষাকৃত রৃহৎ। অল্প পরিমিত 

যাংসেই মাৎসাশিদিগের শরীর পোষণোপযোদী অমন্ত 
পদার্থ থাকাতে তাহা ধারণ এবৎ পরিপাক করিবার 

নিমিত্ত ক্ষুদ্রায়তন-বিশিগ পাকস্থলীরই প্রয়োজন, তাই 
তাহাদেত পাকষন্তর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । কিন্ত, উন্ভিজ্জ- 
ভোজ্িদিগকষে বু পরিমিত উদ্ভিজ্জ হইতে শরীর 
পোষজাগাযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাই তাহা" 
দের পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন বিশিই। মনুষা- 
শরীরের আয়তনর সঙ্গে তুলনায় তাহার পাকম্থলী কিছু 
বৃহৎ।" অতএব এতদ্বারাও তাহাকে নিরামিষাশী মনে, 

করা অযৌক্তিক নহে। অপর, মাংসাহার করিলে 
তাহা .প্রিপাছন কালে মনুষ্যের পাকস্থলী ফেব্রুগ। 



১৭৬ | _.. আধ্যজীবন। 

অশ্বাভাবিক ভাব ধারণ করে, তাহাতে তাহাকে . কোনও 
ক্রমে মাঘসাশী মনে কর! যাইতে পারে না (১)। 

মনুষোর মনোর্ত্তি নিচয়ের বিষয় প্রণিধান করিলেও 

আমর! বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-মাংসাহার” কদাপি 
তাহার পক্ষে ক্ভাবসিদধ নহে। দয়া, ভক্তি। গ্রীতি, 
অহিহসা, ধৈর্য্য, ভিতিক্ষা, ক্ষমা, শৌচ, নিরীহতা প্রভৃতি 
সুকুমার বৃত্তি সমুদয়ই মানব মনের ভূষণস্বরূপ % উহা 
দের পরিস্ফূরণ এবং পরিবদ্ধনেই তাহার মনুষ্যত্ব । কিন্তু 
মাংসভোজনে উহাদের স্ফর্ভি এবং পুষ্টি দুরে থাকুক 
নিজ্জীবতা এবং অবসন্গতাই উপস্থিত হয়। মাংল- 
ভোজির! প্রায়ই নিষ্ঠ্র, ক্রোধী, হিৎসাপরায়ণ, দুর্দর্ 

গর সন ০০৫৮ ০০৯ ০০ 

(১) “সেন্টমার্টিন নামক একজন সৈনিক পুরুষের পাকস্থলী 
উত্তপ্ত ধাবমান গোলায় বিদীর্ণ হইয়া যার । চিকিৎ্নার ঘার! সেই 
ঘোর দুদ হইতে তিনি পরিত্রাথ লাভ করেন ; কিন্, আহত স্থানের 

ছিদ্র আরোগা হইল নাঁ। ডাকার বোমেন্ট ষেই ছিদ্রপথে পাকস্থলী 
মধ্যে খান্যদ্রবা প্রবেশ করাইয়া দিতেন $ তদ্ভারা কোন্ পদার্থ কত 

নময়ের মধ্যে জীর্ণ হইত এবং পাক প্রক্রিয়া কালে উক্ত মন্ত্রের কিরূপ 

অবস্থা ঘটিত, ভাহ। প্রতাক্ষ করিতেন । স্ুরাপান করিলে বক্ত সঞ্চয় 
ভইক্স|! পাকযন্ত্র যেরূপ বিকৃত দেখায়, মীলভোজনেও ঠিক তদন্রূপ 

ঘটিয়া থাকে । পাকস্থলীর এরূপ অবস্থা বারম্বার উপস্থিত হইলে 
ক্রমে.পরিপাক শুক্তির ব্যতিক্রমজন্মে ।” 

011 কন্পদ্রম, হয খণ্ড ২য় সংখা, 
“আমিষ ভোজনের ওচিত্যানৌডিত্য” শীর্বক প্রবন্ধ । 

এস্থলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমর! আরও 

বছস্থলে এ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি । 



এব উগ্রম্বভাব হইয়া থাকে।। স্থলবিশেষে ইহার 
অন্যথা দু হইয়৷ থাকে বটে, কিন্তু ততৎস্থলে মাংসাহা- 
রের পরিবর্তে নিরামিষাহার গৃহীত হইলে যে তোক্তার 
প্রকৃতি আরও উচ্চ না হইত তাহার প্রমাণ কি? এদিকে, 
নিরামিষভোজিদিগের মধ্যেও অনেক উগ্র স্বভাব গ্রতৃতি 
দোষবিশি৪ ব্যক্তি আছেন সত্য, কিন্তু, ততভৎ স্থলে 

 মাংসাহারে যে আরও দুষিত ফল না ফলিত তাহারই 
বা গ্রমাণ কি? যাহা হউক, সাধারণতঃ মাতসভোজিগণ 

যে উক্ত্প দোষ-বিশি তাহাতে সন্দেহ নাই। এমত 
ক্ছলে মনুষ কিরূপে স্বভাবসিদ্ধূপে মীঘসভোজী হইতে 
পারেন? 

অনেকে মাংসভোজনের উপকারিতা এবং আধ- 
শ্যকতা প্রদর্শনার্থ মাংসভোজী ইৎরেজ প্রভৃতি বীর্যা- 
বান জাতির দৃষীস্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহারা, 
বলেন £-যদি এদেশীয়ের নে প্রভৃতির ন্যায় 

মাংসভোজন করিত, তাহা হইলে ইহার | বলশালী এবং 
কর্মক্ষম হইতে পারিত এব ক হইলে ভারতের এ 
দুর্দশার অনেক লাঘব হইত । কিস্তু, তাহারা যদি ভার- 

তের উষ্ণপ্রধান প্রক্কৃতির বিষয় অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা 
করিয়া দেখেন তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ বলিতে 
পারেনা ইংরেজ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য জাতীয়ের! 
শীত প্রধান দেশের লোক। তাহাদের পক্ষে মাংসাদি 
উষ্ণধরত্মাত্বক খাদ্য কতক পরিমাণে আবশ্যক হুইভে, 



গজব 

পারে, কিন্ত, খদেশবাসিদিগের 'পক্ষে তাহা কখনষই 
অঙ্গলজনক, লহে। এদেশের পক্ষে, স্রিপ্ধ. অথচ পুষ্টিকর 
খাদ্যই বিশেষ আবশ্যক। শস্যাপ্দতে প্রচুর. পরিমাণে 
শরীর রক্ষোপযোগী পুষ্টিকর পদার্থ আছে, অথচ াধা- 
রণতঃ তৎসমস্ত জগ স্থতরাং এদেশবাসিদিগের 

পক্ষে তৎসমস্ত ভো জনই বিশেষ উপযোগী (১).। 
নিরবচ্ছিন্ন নিরামিৰ ভোজনে মস্ত্ি্ধ সতেজ থাকে 
না বলিয়া ধাহারা আপত্তি করেন, উাভাদের আপত্তি 
খণ্ডন পক্ষে এই মার বলিলেই পর্মগাপ্ত হইবে যে, পথি- 

বীর অধিকাংশ মহাপুক্রষ এবং মহাত্সজনই নিরামিষ- 

তোজ্ী ছিলেন। বুন্ধদেব, শঙ্করাচান্য, গৌরাঙ্গ, প্রাচীন 
আর্ধু খধিমগ্ুলীর অধিকাংশ, পিখোগোৌরাস, কেশবচন্ত 

্রভৃতিই তাহার দৃষ্াস্ত স্থল। 
.. নবরাম়িষভোজী রা প্রায়ইনিরোগী । এতদ্দেশীয়। 
বিধাগণ যে সাধারণতঃ অধিকঃপরিমাণে স্বাস্থাম্খ ভোগ 

করিয়। থাকেন, নিরামিষ সোদ্ধন তাহার একটা প্রধান 

কারণ সন্দেহ নাই । 

নিরামিষ ভোজনে শরীর দুর্বল হর এবহ শ্রমশক্তি 
অব্যাবনায়ের লাঘন হয় বলিয়! ফাহার মাংসাহারের 

আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছ। করেন, উহার আই- 
ভে ) শস্য বির মধ্যে 7 উফ পার্থ নাই এবং ই এবং উকঙ্ীঁ খাদ্য 
এদেশের পক্ষে সর্বঘা অবাবহার্য? এরূপ বল! হইতেছে না, কেবল. 

স. ভিন্ব, প্লাই প্রতৃত্তি উত্তেজক এবং অত্যুষ্ন্মীঁ খাদ্য পা 
টা ্উপনেনী নহে এই মাল্র বলাই আমাদের অভিপ্রেভ ।: 



জহাম শারচ্জেদ | ১ শঞ 

দ্িসদিগের বলবিজ্রমের কথ। চিত্ত ্তা করিয়া! দেখুন্। ইহ।- 

দের প্রধান আ।হার্ধ্য আলু; অশুচ ইহার। ই ইউরোপের মাং স- 

ভোজী কোনও জাতি অপেক্ষা বলবীম্ব্যে বা পরিশ্রম” 

শক্তিতে হীন নছে বরহ রেট আর দূরদেশের বিষয় 

চি সদ 
রে স্ল পল এ ০ জনিালির + ৮ 

4 লেপ আজি গু ল্য জকিিল মঙ্গত হত পাতা? 

3 ০2০ 25:48 ৫ আল ভাল ৬ 22০৮1 ২ রাকিব হত ২১ 

ধু হি? আমুদ। তপু তিনেক কারিলম তদ্বারাই 
চা রঃ সস 

লরি এ ৮ ৩ স্ ০২ | এড ১ এ 

বিল্লদণ প্রচ জালে লে নরা মহ ভে!জনহ মাশব 

০ ফি চি শর কা" ডি চল ক 4 নি ॥ ক্র রঃ ? 

[কর তি।পর্দ্দ তর অনঙ্গলঙ্কর ০৪1 অতএব, পুজা) পাদ ই, চি 
৮ 

২ 
(১) পাওতপুবব আযুক্ত আফ্ষণ কুমার দত্ত মহাশয় শকীন্ 

সুবিধা 'ধাহ্য বন্তর সহিত নব গ্রক্ুতির সন্বন্ধ [৭চর"' নামক 

গ্রন্থে বল ঘৃক্ত এবং প্রমাণ প্রদশন পর্কাক নিবামিষ হেখনের "শ্রশ্ততব 

প্রুদশন কলিথাছেন। যাহারা এসগন্ঠ।। সঃ স্টবস্রত হিটার দেখিতে 

ঈচ্ছ। করেন তারা অভিনিবেশ পুকবক এ নৃজ্যবান শ্রন্থথানি একবার 

পাঠ করিম দি খৰেন। 



১৮১ আধ্যজাবন। 

না। অতঃপর আমরা পলাও ও রন সম্বন্ধে দুই একটী 
কথা বলিয়। অন্যান্য বিষয়ের অবতারণ। করিব। 

এ হ্ছলে একটী কথা বলা আবশ্যক । আহাধ্য এত 

বন্ত থাকিতে -আমর। স্থুধু মাম ও পলাগু রসুন সন্বন্ধে 

যে আলোচন। করিতেছি তাহার হেতু এই যে, আজকাল 
শিক্ষিত দমাজে উহ!দের বড়ই ব্যবহার আরম্ত হুইয়াছে। 
মাহস এবং পলাগু,্স্থণ ব্তাত অজ কাল আর প্রায়ই 

নব্য সম্প্রদায়ের আহার হয় না। ধর্দি দৈবাৎ কেহ 
উহ! ভক্ষণ ন! করেন তাহ! হইলে তিনি ঘোর কুসৎ- 

ক্কারাবি্ এবং মূর্খ বলিয়। বিবেচিত হইয়। থাকেন । যখন 

ইহারা সমাজে এতই প্রচলিত হইয়া! উঠিতেজ্ছে, অথচ 
যখন হিন্দুশান্ত্রে ইগাদের ভক্ষণ সন্বন্ধে স্পই নিষেধ রহি 

পাছে, তখন ইহ।দের ভক্ষ্যাভক্ষ্যহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো 
চনা কর অযৌক্তিক নচে। তাই আমন! অন্যানা আহার্ষোর 

স্ব কিছু না বলি£। ইহাদের নশ্বন্ধে ।কছু বলিব। 
শান্ত্ে পলা ও রস্থুনের প্রত অত্ন্ত বিছেষভাব 

প্রদর্শিত হইয়।ছে। মনুনহহিতায় স্থল বিশেষে উহী- 

দিগকে ছ্িজাতিগণের অভক্ষা (১ রে এবং স্থলান্তরে জাতি- 

টাকি কারণ পর্মান্ত বলিয়। বণ করা হইয়াছে (২ )। 
সপ শত পতি শি পচ পাপ ৮৯৯ 

সন্ধি ০ 

ও 

রে 

পপ ০৯০৯ আসর উপ পপ পপ আর জজ এ পপ পা তত 

(১) লশুন* গর্থনধ্েব পলাতুং ব করকাণি চ। 

অভন্মাণি বিজাভীনামমেধা প্রভবাণি চ। 

ূ মন ৫1৫1 

(২) পঞ্ষামাধ্যারের ৮ম হইতে ২১ শ শ্লোক পর্যস্ত দ্রব্য । 



পাশ শংহিতায় উক্ত হইছে ০ কোন, দিন 
ভ্রযবশতঃও পলাগ রঙ, ক্ষণ করেন স্তাহা বলে. 
তাহাকে জিরা উপবাস্রূপ কঠোর ব্রতচর্ষ্যা এবং" 
পঞ্চগব্য দ্বারা সেই পাপ হইতে দুক্ত হইতে হইবে 
(১) 1 প্রায়স্চগ্তবিবেকে পলাগ্ডও জুন ভোঞনে চা- 

জ্রায়ণ ত্রতানুষ্ঠান ছার? শুচি হ্ই্্ার ব্যবস্থা গ্রদত্র 
হইশাছে (২) | শব্দ কল্পক্রমে পলাওুশব্পত্ধ্যয়ে ৫থ 
পঞ্দশটী শক-উদ্ধত হইয়াছে তথ্মধ্যে কয়েকদী 
এই ইভীক্ষকণ্দ, উফ, মুখদুষণ,শৃক্রণিয়, দীপন এবং 
যুখগন্ধক্ষ। ভ.বপ্রকাশ শ্রন্থে পলাতু যবন প্রিষ, দুর্গন্ধ 

এব মুখদুমক শব্দে অ ভিছিতত এবহ গুণ সম্বন্ধে রোম 

(রম্ল) হুল্য বলিগ্পা উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। ঈদুদ 
নাম নির্দেশ দ্বার।ই বিলক্ষণ উপলন্বা হইতে পাকে ছে 
আর্ষ। সমাজে উহ! নিতান্ত জখঘন্ত দ্েবাধ্বলিয়া বিবেচিত 

(৯ পীষ্যখেষ্ক জন্ম বৃত্তাফিফিল গৃঞনম্ । 

পলাওুং রক্ষনিকানা দেখনা কারক নি ড় 

িরািমুপবাসীসাৎ পঞ্চগবে।ন ন্ধস্তি 8. 
, পরাশর সংক্ষিতী, ১১) ১০1১১, 

(২) পঙ্গাশুং বিড় বরাহঞ ছল্জাকং রথ কৃ, টং । 

ল্গুনৎ পৃনক্ষৈব ০৮ ধা করেত ॥' ্. | 

(৯) পলা ধর্বনেইশ্দ দু খু তুরকঃ । 
পলা খদৈ5%1 লোন দদুশে। না ॥ 

শঙ্কর; 

১ 



হইত 1,নানা গ্রন্ছে এই রপগযনাবং নিষেখাত্ুক 
বিন দান পলাণু লশ্ডৰ ভক্ষপে্র দুষবীয়তা গ্রকটিত 
হইয়ইছে ৯, এখন আমাদের, বিগ এ এই যে, এ স্ধপ 

ন্লিষেধাত্ক্ বিধান অযৌক্তিক ন! যুক্তিসঙ্গত | 
৭ জুক্ষণ দৃত্তিতে দেখিতে গেলে আমরা বিলক্ষণ 'উপ- 
ব্নন্ধি করিতে পারি যে, এরূপ নিষেধ কুসংস্কারধূলক 
কিখব! অযৌক্তিক নহে, প্রত্যতঃ উচ্ছার মুলে বিজ্ঞানের 

মুক্ষা ভব পিহিত রহিয়াছে । 
ভারভ,গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, স্থৃতরাৎ ইহার অধিবাসী" 

দবিগ্গের দৈহিক প্রক্ততিও ভউষ্ঞপ্রধান হইবার বিষয় এব 
দেহের এই উষ্ণতা মনেও লৎক্রামিত হইয়। তাহা 
উগ্রতন, ছুদ্ধর্যত। প্রভৃতি ভষ্গু'ণাপেত ভান সকলকে 
্রবুদ্ধ এবৎ সম্ীরিতত ক্রিরার একান্ত সম্ভান। | কিন্ত 
মনের এই রূপ উচ্কতা--কঠোর রৃদ্ভিনিচদ্ধের এইনপ 
পরিস্ফ,রণ - মনুষাত্বেব, পরিচাগক নহে, প্রত্যুঃ উ্ 
মনুযাত্বের নাশক । ঘাহা লইয়া মনল জীীবজগতের 

শিরোদেশে অপপ্িতি করিয়া থাকেন, যাহা লইয়। তিনি 
পবম পদার্থের পশিত্র সক্পিশানে ধাইসার অধিকাশী তাহা, 
ল্েই ধর্মপ্রর ভসমূহ-- উদ্দধপ্মী নে, গ্াত্যুত$ শীত- 

গণ্ঠগোপেত-লিগ্ধ কোল এবহ, মধুর । মদ এই সিগ্ধধস্মী 
বৃতিপিগয়ের সক রাণেই, মধু যার গমুষাত, যদি ইহাদের 
নিশ্রুভতায় এবং খঠরধানেই তাহার পশুত্ব, তাজ 
কইলে যে খাদ্য এহণে ইছার ব্যত্যয় হয়--ধাহা গ্রহণে 



1৫ 
প্রেম 1 
। রি বু 1" ॥ 

11 ্ 141 
পা এ 8১8১? 

ইহাদের বিনিময়ে উঞ্ণতন্ী- ছুদ্দর্ষতী, . লীর্ধবা, ধুয়া 

কাস, ক্রোধ প্রস্থতি পাপ' শবৃততি মিচয়ের বলনভা এক 

কা্কারিতা। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে. খাদ্য-স্সেই' পলা, 

গ্রভৃতি উষ্ণধম্মাখথাদ্য -কিন্সপে মানবমগ্ডলীর রং ক্ষ 

বিশেষতঃ" শ্রীল্মষণ্ড "বাসী স্বারতরাপীর, পক্ষেঃকল্যান- 

কঙ্ছইতে পারে 1 আমরা 'নুধুং মৌনক্তিক সিদ্ধান্তে 

(809০5) পপর তি':নিভ'র 'করিয়! এইরূপ বলিভেছি 

না) দৃতাস্ত ঘ্বারাও ইহ! সম র্ব্ত হইতে পারে |. ভারতীয় | 

মু্ধলমান " সঙ্জাদায়ের প্রতি' একবার' দৃষ্ঠিপাত একর 

দেখিবে।, ভীষ্ছাক্ষের । মে, লাম, ক্রোধ প্রভৃতি টুর 

প্রবৃত্তির কার্ধ্য কত. অধিক। এতদ্দেশীয় ধিচান্াল 

নরহত্যা, দগদ্বৃতি ত্র: প্রভৃতি 'ভয়ানক অপরাধঘটিত 

সকল অভিযোগ উপ স্থত হইয়া] থাক্ষে) তাহার, রর 
শেই' মুসলমান জপরাধী হেখিতে পাইবে, দয়া, দাঞ্চিব্য ূ 

প্রভৃতি স্ুকমার ধর্ম প্রকৃতির পরিচায়ক বাধ্য ইহণছের, 
মধ্যে, অল্লাই: দেখিতে: পাবে 1 ইহার ডাধাল' কার. 

সর্বদাবউফধন্মা গলা: রমন, গোমাংস প্রভৃতি খাদা রর 

ভক্ষণ, পর, ঈদৃশ সটফবীর্ঝ খাদ গ্রহণ “শ্িবদ্ধন এই: 
সম্প্রদায়ের খ্যে নাকাড়া, (85৮০৯ প্রদ্থতি. ছুই 
একটী পীড়া: এমন. দৃষট (হইয়া 'থাকে যাহা প্রান 

ইহাদের. সনথন্েই একচেটিয়া | অন্ধ, কাণ, খর) 
কুজ প্রস্থৃতির সংখ্যাও এই, সময়ের মধ্যেই অধিক: 
অপর, ইহার ঈউদ্তারূগ উত্তেজক ব্য সর্ঘদদা আহি 



ক্জরেম বলিয়া ইহাদের কু্ততির কার্য। অতিশয় গ্রিক 
এই জন্য অতি সত্বরেই অতিমান ইন্রিয়-পরিচাঙ্জন লিষ- 
বর্ণ ইহারা ইন্ডিয়-শিখিলতা, প্রভৃতি: ভুয়ারোগা,. পর 
'জজাজনক পীড়াগ্রস্ত, ইয়া থাকেন। -জীমরা, কললনা- 
হল, রূপ: ধলিতেছি না, কোন দাতব্য চিকিৎসালক্র 
ধরা এবং ' রোগী সম্বন্ধীয় িটর্ণ পাঠ কর. দ্ধ 
এপ: যোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ, মুমলমাঙ্্ের সংখা! 
কত অধিক টি, কিন্ত দুঃখের বিষয় এই. ষে। গান কাল 
পবিত্র হিন্দু-সমাজেও আঁরাপ সীড়ার প্রা পাব দৃ্ন্ছই- 
তৈছে-মনেকেই ধীরূপ পায় খীডিত হইয়া চিকিং, 
আগের শরণপিন্সহইতেছেন। কি এই “অনেকশ 
কাভারা ? ..অনুপন্ধান কর, দ্লেখিতৈ শাইবে--খাদ্যা 
খাদে, বিভাররিহীন সর্বভুক্প্রায় মুসসঙ্গানত্বপ্রাপ্ত 
ব্য াদুগের, িকাংশই ই এাদ্ছ" শবে অন্ত- 
নিবি, - ৪ 
ঠা উফ, আমরা আর বিশেষ- জী খাদ্য, 

হিপেষের সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় মা. করিয়া. আর্ধাগণ 
ঘাধারদতঃ কোন্ কোন্ দোবযুক্ত খাদাপ্রহণ দোষাবছ 
নে ন্ করিতেন, তৎসন্মন্ধে ছুই একী কথা ধলিব 158. 
*. শান্রমূতে অশ্াদির: ভিবিধ দোষ কৃ কদৃতিএবং 

দৃ্া৪। আমুর্নেদো নিষিদ্ধ দ্য ভোঙল দৃইদোষ ; 
শবৃত্যুক্ত নিধিদ্ধ জব্য ভোক্ষনে ুষ্টদোষ এবং উভয় 
দোষাত্বক দ্ররা, তোজনে- অর্থ ফাহাইআয়ীরদোজ 



ট চুর এরহ স্মৃতিজাস্োভ? বিবি দেবযখনিটিদ্কের 
অস্তভুতি না হইলেও রে পরিমাণে তঙ্গন্মী, এইকপ ব্য 
ভোজনে দাদু দোষ গম্মে। পর্ধখিত এবং পু্তিগঞ্জ 
যুক্ত আদি দৃ্টদ্যোমের ১ পলা রম্ছনাদি উদষ্টদোহের 
(১) হালবশল। ও মুতরধসা গাভীর ুপ্ধাদি দাম 

1 4 
এপার 

(১) পলাখুলন্নাদিকে আনৃষ্টদোব-খাদা-শ্রেণার আতরিসিই দেখিয়া 
পলা লন্ুন তোজীগণ আমন্দে উৎ্ফুল হইবেন লা? কেন নব, উদার 
অর্থ একপ নন্ন যে, উহ! ভক্ষণে কোন ফোধ দৃ& হয় না। উহ র অর্থ 

এই যে, ক্ধপ গ্রধ্য ছক্ষণে যেরগা দেষ' বাক্সপকািতা জন্মে তাহা 

আশু প্রঞ্ধযক্মা নগ্; উহ প্রত্যক হইতে কাঞ্ববিলন্থের আবশ্যক! 

আমর'ও তাঙাই ধলিযাহি। অপর, টুইট দোষী কউক, আর ওধুষ্, 
দোষ হউক, উহ] রে দৌথজনক জাহাতে জাঁর সন্দেহ কি? ভবে 

দৃষ্টদোষদুই দূর 5 খাঙ্গাদির অপকারিসা ঘোদূপ আঁতপ্রত্াক এই 
যে জাতীয়, উষ্কাদের অপকাঁরিড়া মনটরূপ শুপ্রত্যক্ষ ন ছজ্জাতীয় 
নয় এইমা। 

কে) অঙ্তচি এবং পাপী ক্িিগেজ স্তার ু তিশাজে পরি- 

ত্যজা বলিয়া, স্বাবন্থিত' হইয়াছে, 'পাং ভাহাঁও। দোষ খাছ, 
শ্রেনীর অন্তত, হইতেছে। ।'ীবীমীতি প্রণেত। পঞতিষ্ঠ' ঈশান চ্ 
বট বলেনরনই/স্তচি আই পরীদী লৌকদিগের হত্ডেয গযীকে পাশা 
১১৫ কাগাদরী পা ফর শংসর্সে পীকিলে ঘদি অধশ্মের 
তি সার হাল ছ্র, তবে হারের হষ্কের অর হণ কবিলে যে চিত 

ৃ ও হইবে তাহার জারি" আন্ত) কি তু অন্তঞব এমন ১ 
ফা এত ৮] 

1 

হক কাজি নাগাঠু কিরে ও হয় (৮ তি 

'আরীনীতি: ৫১ পৃ 



দো দৃ্ীস্তাীল (১).এই জিবিধ দোখনুকত মাদিয় গ্রহণ 
সাহার! একান্ত আধ হুতহীৎখী/াজনক বলিয়া বিশ্বাস, 
করিতেন (আহারে লকছত শরীযের]শরীযের সহিত মনের 
এবং, জনের মহিত হর্ন যেয়পর্ধনিষ্ঠ স্বন্ধ তাহাতে 
এরাপবিশ্বাস কধ পি কুপংস্কারমুলক হউতে পায়ে না। 
মদদে ক্ষ তৃমি পরার্ধীন স্ৃতা। গুভ়ুর আঙ্। পালন এবং 
পদলেহনই তোমার জীবনের হত; কিরপে উহার 
মনত্তষ্টি হইবে, কি করিলে তিনি তোমার প্রতি প্রসূন 
ইইবেন এই ভাসাতে তুমি অস্থির নিঃমিত সময়ে 
াঠার নাই ) সদাপর অন্ন তোমাব অৃষ্টে নাই, শি্ত 
পুতি এবং পর্ধবিত খাদা তোমার আঁছার ) এপ, প্লে 

তোমার বাঙ্ছে অনস্থা কি দাড়াইবে, একবার ভায়া! 
দেখ। এরূপ আহার্ধা গ্রহণে তোমার শরীর শীর্ণ, নিস্তেজ 
এবং জড়ভাবাপন্ন হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মনের শ্র্তি, প্রস্গতা, উদ্যমশীলতা প্রস্থতিরও লাখব 
হইতে থাকিনে। মনের এই অবসনাবস্থার সহিত তোমার 
হায়নিছিত র্পরস্থতি নিচের গরুরণেরও' ব্যাঘাত 'ন 
হট পারিবে না। নুতনীৎ তুর়ি ক্রষে ক্রমে ধর্ম 
কার্ধেনও ওদাদ্য এবং আলস্য প্রকাশ করিংত থাকিবে 
বই এইরপে অল্পে বল্লে বমুধ্যত্থের উদভু ৬১০ হইতে 

ত্রঈশঃ পশুহের শি ভূমতেঅবতরগুর ব। .শক্ষা- 

সে/মনৈকন, তৃষি ভোগবিষীসী বা কিন্ুপে বিলান্ 
(১)) (নিবিখান সবক মুসংহিতা ৬ ** ভাটা সস ইবা ্  



বাসন! চরিতাখ,ক্করিবে। 'কিরগে' গৌধস্' গাচুর বলের 
পরত “আহা, রেগে গমিডিসসেই দক্ষ দাধ্যম। 
নর্থ হইবে, এই (ধরাই তোমার জীবনের ব্রত। 
ডূনি এই ত্র হার জনয নিয়ত মামাধি যাধ্স) ডিন্ব) 

প্রৃতি উন খাদ গ্রহণ করিতে খাকিলে ॥ 
এম্ত হলে তোধার খবস্থা কি হুইয়। শীড়াইবে )হাহাও 
একধার ভাবিয়া দেখ ।উতক্কোতর ঈদৃশ উত্তেজক আহার্য্য 

গ্রহণে তোমার: কুপ্ুরত্তিরপ প্রবল বহি ' ধক ধক্ 

ভ্বঙিতে থাকিবে) সেই; বহ্ছির দাকণ যস্াপে তোমার 
র্মপ্রবৃত্ি সমূহ) ওকে একে ঘন্দীভূত হইতে আরম্ত 
করিবে । আব পুড়িবে ধৈর্য, কাল পড়িবে ক্ষমা, পর্ব 
দিন গুড়ি তিতিক্ষা। তৎপর দিন ইল্িরনিএছ, 

তৎপর দিন অন্য কিছু! এইকপ পুড়িতে পুড়িতে 
তোমার 'ধর্মশ।লাবরূপ হৃদুয়মন্দির পাপের অপবিত্র 
লালাকানন হইয়া উঠ্টিবে। তর্থায়, কাম, ক্রোথ, 
ভিংস1, জিঘাহষা, ্রদ্ৃতি পপ গ্রবৃতি লিউ মনের থে 

নৃতাগীত, আমোদ প্রমোদ কন্মিতে থাকিবে, তুমি মনুষ্য 
ত্বের পুণ্য ভূমি, , হইতে অধঃপতিত হইতে /ইতে, 

পদ্য নি উিমিতৈ। 'আদিয়া উপন্িত হইবে। 
এখন স্থান বে যি, কাহার বিশেষের গ্রহণ- 
গস এরদুর হনব, যদি ইছার সহিত 
রা রম গঃগরেদর এট দূ নে মন্দ, তাহা হইলে 
খযাদির বন্ধক বারণ 



র সহিত অঙ্গাদির দোষ গ৭ নির্ধারণ প্রয়োজনীয় 
ইহীইহইল, তাহা হইলে নিষিদ্ধ ভোত্ব,ন্ পাপ হয় 
বলিস আরষ্যগ্রণ যে বিশ্বাস করিতেন তাহ) কিরূপে ভ্রান্ত- 

সংস্কার মুন্নক বলয় অবজ্ঞা করিতে পার ? কিরূপে 

তাস্থাদের ভুয়োদর্শনন্বিত ব্যবস্থাকে ভ্রানস্তিবিজুম্তিত 
প্রলাপ বলির! অরঞ্থেল। করিতে পার? 

তিথি ভেদে আহার ভেদ | 

আহার সম্বন্ধে যে যে বিভিন্ন প্রকার নিয়মের বিষয় 
উল্লিখিত হইল তাহার কোনটাই বক্ষ্যমাগ নিয়মের ন্যায় 
অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া সাধারণ গ্রচারিত হইয়া 
আইসে নাই। এই নিয়মের উপযোগিতা এবং গুরুত্ব 
স্মাজ-হৃদয়ে এতদুঃ জ্রাগ্রতভ কেচলয়া আসিয়াছে ঘে। 

উহা আর দুর্বোধ্য শাস্বপৃষ্টে নিবদ্ধ .ন1 রহিয়! সামানা 
গৃহপঞ্জিকার পৃষ্ঠে পুর্ঠে দৈনিক বিধান রূপে প্রচ'ল্তি 
ছইয়া পড়িরাছে। একখানি পঞ্জিকা উদ্ঘাটন, কর-_ 
দেখিরে তাহার প্রুতোক পৃষ্ঠায় প্রতোক দিলে 'প্রতোক 
তিথিতে--এক দ্রব্য না, এক, ব্য ভোজনে একরূপ, না 
একরূপ এহিক বা পানত্রিক অকলযাণের ভয় প্রদর্শিত. 
ছইস্াছে। প্রতপাদ কুণ্মাও ভক্ষণে অর্থহানি,, ্ রয়ো, 
দশাতে বার্ডাকু ভক্ষণে পুত্রচানি, একাদশীতে 'িমভগ্ষণে 
মহাপ-প,ছ দণ শীতে ত গুতিকা ভোজনে বর্ষততত্যা পাতক, 
্ইনপ এক এক তিথিতে এক: এক, (বিশেষ দ্রবা' ভোক্নে 

এরূপ পাপ না অনিষ্ট ড:দর্ষিত হইয়াছে 



এইরূপ ভ ভীতি প্রদর্শনের মুলে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব 
নিহিত আছে কিনা নিন এখব. তাহাই ামালোট- 

নায় প্রন হইব।, 

রর সকলেই অবগত আছেন ধর অবস্থা ভেদে 

জোয়ারের তারতম্য হইয়া থাকে.অর্থাথ কোন তিথিতে 

বা জোয়ারের বেগের বৃদ্ধি আবার কোন তিথিতে বা 

তাহার ভাস হইয়া থাকে। এই ভামরৃদ্ধির নিয়ম যে 

নৃধু নমুদ্রাদি বাঁপক-জলখণ্ডেই কার্শ।কারী হয় তাহা 

নহে, পৃথেবীস্থ_যাদতীয় জলীয় পদাথের উপ*ই উহা 
আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকে! ত.ব নানা, 

গ্রাতিবন্ধকত। নিবন্ধন ক্ষুদ্রেতর জলখ্ড অথব! অল্পতর 

জলীয় পরমাণু বিশিষ্ট পদার্থে উহার ক্রিয়। প্রত্যক্ষীভূত 
হইতে পারে ন] এই মাত্র । «ই নিয়মানুসারে মানব- 

শরীরও জোয়ারের ক্রীড়াভূমির অন্তর্গত, তথায় ও ইহ! 

আপনার কার্যকারিতা . প্রকাশ করিয়া থাকে । 
তিথি. বিশেষে যে আমরা শরীরের ভাবাস্তর 
উপল করিয়া থাকি; অনেক সময়ে যে অমাবসা। 
পুর্ণিম] | প্র্থাতি কতিপয় হিতে জর জ্বর বা অঙ্গবিশে ষ 

বেদনা অনুভব কাঁরয়া থাকি আমাদের শরীরাভাততর্থ এ 
জোয়ারের প্রকোপন্দ্ধিই' তাহার প্রধান কারণ। আবার 

অনেক তিথিতে থে আপনা ইইতেই এ সকল চলিম্ন। যায়, 

শরীর স্বভারিক অবস্থা লাভ করে, তাহাও এ জে ফারে- 

রই প্রকোপ: ্ াস- নিংদ্ধন।' 'বাধিক, বিভিন্ন তিথিত্তে 
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যেমন রসেঃ মাহা বা অবস্থার, তারতমা হইতে থাকে, 
তেমনই তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীরেরন্ভাবা স্তর সং ঘটিত হইতে 
খাকে। ইহ কাপ নক কথা স্ব প্রাত্যহিক পরীক্ষালন্ব- 
সত্য। এদিকে, আহার্যরপ্রে যে যে বস্ত্র আমাদের শরীরে 
প্রবেশ করে তহারাও এরূপ জোয়ারের অনধীন নহে, 

€ঙ্গায়ারের ক্রি তহাদেরও উপ একেবারে হয় না 
এপ বলবার উপায় নাই। স্ৃতাং তিথি ভে 
ত'হাদেরও যে ভাবানস্তর--গুণাস্তর--না জন্মিতে পারে 
এমন বলা যায় শা । অতএব তিথি চিগিনা ভোভা ও 
ভোজ্য উভয়েই ভদ্র বা অনস্থন্তর সংঘটিত হয় 
হা স্বাকার কার'ত হইতে ছ। পক্ষান্তরে, এই ভাবান্তর- 

গণিত ভোক্তার শঙারে এইরূপ ভাবাস্তঃগ্রত ভোজোর 
কির ৭ সংক্রমিত হইর। বে নৃতন জপ ভাবাস্তরের 
উৎপাদন করিতে পাপে রাহাও হত্গীন্ার্স নহে। স্থতন্নাং 
তিথি বিশেষে আংতার্ম বিশেষ শ্রীরক্গ হইয় রা! যে তাহার 
অবস্থান্তর স ঘটিত করিতে পারে ইহাও অব*। স্বীকার 
করিতে হইতে 'ছ। অত এব তিথি গিশেষেআহার্স বিশেষের 
গ্রহণ-পরিবর্ধব-বিষনক বিধান বিজ্ঞান স বিরুদ্ধ হুই হইতেছে 
না।.(১) এখন আপত্তি হইতে পারে, তি্থ বিশেষে 
শরীরস্থ হইয়া ত ত হার ভাবাস্তর জঙ্গাইতে পারে ই | 
্ ্ীকার করিল, কি কোন, তিথিতে কোন দ্রব্য 

ধ্েএ 

হা, 
যা ুধু ইহা কেন, ডাথ|বঙেে, একেবারে, আঙার বর্জন ও; 

বজ্ঞান বিরুপ নন। খি। কোন ও দন পাঁকস্থনীকে বিশ্রাম মা” 
ওয়া খায়, তাছা হইলে জখাগড পারি (নিবন্ধন উহার ; ্ বাভারিক | 
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শরীরন্থ হইলে কিরূপ ভাবাস্তির'বা পীড়া জন্মিয়া থাকে? 

তাহার  প্রধীণ কি ?. ই শ্নেক্ন উত্তর, প্রদান সহজ 
কথা নহে). কেননাঁ/রোন ও দশা, পৃর্দাথেত বা পরিবর্ভী- 
লি জিশ প্ক 4 ৮1 পপর পানা ৬৪৮ 

৯ শপ ৩৯৮ ৮ নন পপ পিপিপি পর লিপি 

বঝোর হাস হইতে গ্ীফে, সুরা; উত্তম' রূপে পরিপাক কারা না হিত 

হইতে পারে নান, আতএব- কিছুদিন পরে পরে একাধ- দিন পাঁকস্থ- 

লীকে বিশ্রী দিবার, লিখিত উপবান করা অযৌক্তিক নহে। অপর, 

ুক্ষত্রব্যের সারাংশ শারীর কার্ষ্য বারিত হইয়া গে'ল যে দুষিত পদার্থ 
ভবশি্ থাকে তাহা ধগিও মূলমূত্র, স্ব শ্রেশ্ম'কিরূপে বহির্ীতি হইয়া? 

থাকে, তথাপি নানা কারণে তাহার সমন্তাংশ বহিষগিত হইতে না, 

পারিয় কিয়পংশ শরীরে সপিষ্ত-হষ্টগ্] থাকে । শরীরে এইদূপ দূষিত 

পদ্দার্থের মাজা উত্তরোত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভব্ষাতে স্বাস্থ হানির 

বিলুক্ষণ সড়ারনা ৷ এনিযিত্ব এমন কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক 
যন্দর1 সহজে এ সঞ্চিত অংশ বহিষ্িত তবা. পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। মধে; 

মধ্যে উপবাসদ্ধার! এ উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে। ' এইরূপ উপ- 
বাষ ছার সধিণ্ড রসাংশের “ বিলক্ষৎ হাঁস হয়। তবে এইরূপ উপবাস 

ধারা যে অনেক সময় শা বলীরিক দৌ্কলা না জন্মে তাহা নহে । কিন্তু 

সে. দৌর্কলা অধিক সমর থাকে না, এক দিনেই তাহা চলিয়া যায়, 
অথচ ভদ্থাপরশ যে উপকার 'লাভ হয় তাহা অতি মূলাবাঁন | বাস্থবিক 

মধ্যে মধ্যে উপবাসের দ্বারা শরীরে দুষিত: পদার্থের ভাস হয়, পাঁক- 

লী বল বন্ধ হয়, বং ক্ষুধা, ভূষগায় সহজে কাতর হইবার তা 

ক রা বায় | কিছু; উপবাষের এই সমস্ত উপকারিতা, থাকা সত্বে 

ফ্রি তাহার, বাবধানের, একটা নির্দিই "সীমা না থাকে, তাহা হইলে 
কেহধা হইচাঁরি গন আস্তে, কেহুবা ছ্ই চারি কি ছয়মাস অস্তে, অথ্ব। 

কখন ও শ্রকই ব্যপ্ডিই একব'র ছদিন পরে মাথার দুমাস পরে উপ: 
বাস করিয়া উপবাধের প্রক্কত উপকার গতিতে বঞ্চিত থাকিতে 
পারে, এই শসা শাক্জকারগণ অবেক'সময়ের 'জন' উপবাসের বর 
ধানকাল নির্ণর করিহ। গিয়াছেন। এই সমস্ত নির্ধীতন্যবধান বিগিই 
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নের উপর শ্র্ধপ সত্তর নির্ভর করে না। তবে এইমাত্র 
বলা যাইতে গ্ীনে যেশ্মধন কালবিশেষে এরূপ পরিধর্তন 

সম্ভবপর, তখন শাস্ত্রে কাল বিশেষই যে এক? পরি- 
বর্তনের যথার্থ কা নহে--শাল্ত্ নিষিদ্ধ দিনে শান্তর 
নিষেদ্ব দ্রব্য ভোজনে ষে-এঁরূপ অনি 'সহভ্ঘটন হয় 
না--ত তাহারই বা প্রমাণ ক্কি? তবে, বলিতে পার,এস্থলে 

প্রমাণের ভারঃ শান্্রসমর্থন, কারীক্বউপর, কেনন। এস্থলে 
তিনিই বাদী ; স্থৃতরাৎ উাার প্রতিপক্ষ শাস্ত্রবিরুদ্ধবাদী 
কেন এরূপ প্রমাণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন | ইহ। অযৌ- 

ক্তিক নহে বটে, কিন্তু, বিরুদ্ধবাদী যদ প্রমাণ প্রয়োগ 
দ্বার! . & দর্শন করিতে পারতেন 'ষে.এঁজূপ শাজোভি" 
্রমাত্মক, তাহা হইলে কি ভীহার পক্ষ আরও প্রবল 
হইত না? যাহা হউক, এস্থলে অগতা। উহাকে স্বীকার 

করিতে হইতেছে । যে, ঘেমন তম বার্ডাকোন প্রভাক্ষ 
পাপন ৬. পদ পি পা ৭ সপ পা সপ ৯ । পপ পাক বন অপ গা (৮০৫ ৬. পাপ ৫. পপ পাপা পপ সপ পাপী সএ সপ্ত ৮০৭ আপঞন পাশপাশি পুলি (৫ ৭. পা পাপ ৬ সা পাক 

উপবাঁসের মধ্যে একাদশীর উপবাস প্রধানতম । অনা উপঘান না 

খোক্ষা একাদত্তুপব* সের এই প্রাধানাঙততনের হেতু নিদ্দেশ স্থলে কেহ 

কেহ জেন যে, দশমী হইতেই শরীরে রসমঞ্চয় হইতে আরস্ত কনে 

বং ূ্ণিম। | ফমাবস্য পর্ম) তাহ] সঞ্চিত হইতে গ্লাকে । এমতন্থলে 

সঞ্চারের, 91৫ টিন ঢম পরে উপ বস করিলে রস অধিক পরম!ণে" সঞ্চিত 
হইয়া অনিষ্ট ভল্মাইতে পারে, এই. জন্য নধারের 'প্রকদিন পরে্তার্থাৎ 

একাদশীর দিন উপবান কারবার ব্যবস্থা ধিধিবদ্ধ হুইয়াছে। বাথ 

সহুউক, য়ে তিথিতেহ কেন না হউক, মাসের স্ব দুষ্ট একব]র, নির্দিই 

ব্যবধানে. উপব:স করিতে, পায়িলে যে কিছ সি হইতে শর 

ভাহাঁতে সন্দেহ নাই ।.... 10015 2 তি 
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প্রমাণ ছারা আমাদের কথার যাথার্থয স্থাপিত করিতে 
পারিলাম না) রর তিনি ও কোন পমাণ দারা আমা” 

দের লিদ্ধাস্তকে বিপর্ষ্যস্ত করিতে পারিলেন না। স্ুতরাৎ 

এপর্য্যন্ত উভয় পঞ্চ দমানই রহিয়া গেল । এখন আমাদের 

অনুকূলে যদি একটামাত্র হেইও প্রদর্শন করিতে পারি 
তাহা হইলেও আমাদের পক্ষ বললংন হইল মনে করিতে 

পাঁরি। আমর) আযুর্ক্বেদের বিজ্ঞান পূর্ণ তাকেই (১ সেই 
কৰি! থাকি । যখন আধুকোদ বিহিত ব্যবস্থা 

নিচের অনুমারী হইগ্রা চলিলে প্রায় সর্বাত্রই: স্বাস্থস্থুখ 

সম্ভোগ করা যায় এবং মখন তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়] 
চলিলে পদে পদে নানাপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় 

এনহ স্খলন ০ উত্ভব্ধপ নি খ সেই আয়. 

তখন আহার্)বিশেষ যে 

নিষিদ্ধ সম | 
উৎপাদক 2 

(১) পাঠক শুনিয়া বিন্মিত হইবেন যে, গুভৎজ্সর কণিকার্ত! নেডি 
ক্যাল কলেজের কতিপম স্ুবিক্ক ডাক্তার গবণমেপ্টের সিজনিকা 

আন্ছুর্বেদ শিক্ষ। সম্ঘন্ধে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে “যাই? 

প্রকারাস্তরে উহকে অবৈজ্ঞানিক বলিরা শশ্ধ অভিগআার জনাইয়া- 

ছিজ্েন, | অনেকেই অনুমান করেন তাহার সন্ব অবলম্থিত চিকিজপা 

পদ্ধতির মহাত্মা বৃদ্ধির জন্য আমুর্কেদের উপর রূপ অখথা কদোষা- 

রোপ করিয়াছিলেন । যাহ? হউক, যে জ্নাই কেন তীহার। ধাপ না 

করিয়া থাকেন, তাহাদের এঁ কখী থে অসার বলিয়া সাধারণের ধারণা 
ব্বশ্থিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। | ্. 

১৭ 
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বু 

বরং আশঙ্কানুরূপ.ফল নিতান্তই সংঘটিত হইয়া থাকে 

বললেই গ্ররৃত কথা বল হয়। তবে /সইরূপ কল 

সংঘটন নিতান্ত ঙ্গমাকারে, এমন কি বহু সময়ে অনু'্ভব- 
নীমারও বাহিরে সম্পন্ধ হয় ইহা অবশাই পাকার 

ফ্রিতে হইবে । বাহ! হউক, এতদ্দারাই তিথি 

নব শরীর নিভিন্ন উপাদানে গঠিত । পাদাঈষ্ঠের 

গ্রভাগ ছি তত আরন্চু বরিয় ও মন্তক- ভূষণ ৫ শজা তর 

অগ্রভাগ পণ্াত্ত শরীর মধ্যে হত কিছু দেখিতে পাও 

উহার কোনটাই মৌলিক পদার্থ নহে, সকলতীই নানাবিধ 

উপাদ।তের সংমিশ্রণ জনিত পরিণাম-বিশেষ | একজন 
ক 

গা 

ছি 

বিজ্ঞ 1৬11 বি € পাঠ 

০ সাপটি নে 

তকে জিনা বু মা নব শরীর লি? 

শিয়াম, ম্যাগ নেশিয়াম এব সি'লকন রা গর্পাথ 

বিশেষের*অমধায়ভত জড়পিও শা) ভার ব্ধান-লন্নি- 

সেশের জভান্তর প্রদেশ ভুরি পনিনিত অবিজেন এবং 

লই ড়োজেন এরও কিয়ৎপরি মিতি নাইটোজেন নামক 

বাচ্প বিশেষের ছারা পরি রপুরিত রহিয়াছে 1” মান 

* শরাঁর যখন 'এইব্ূপ বিভিন্ন উপাদানে মং গঠিত, তখন 

ইহ্ছার স:রক্ষণ এব্ং পুষ্টি সাধনের জনাও সর্বদা এরূপ 



প্রথম পরিচ্ছেদ) র্ ১৯৫ 

বিভিন্ন ধন্মী পদার্থের মোত শরীরে প্রবাহিত, রাখিবার 

ব্যনস্থা একান্ত আবশ্যকীয়। কেন না, তাভা শা করিলে 
£য়ত একজাতীয় পদার্থ দীর্ঘকাল গৃহীত হইতে হইতে 

শরীর তন্ধম্মপিদার্থের মাত্রাধিকা জন্গিয়! পীড়াজনকক 
₹ইতে পানে এসখ অপরদিকে অন্যানা গুধনিশিই্ট পদার্থের 

াত্রার ন্যনন্তা জন্গিয়। কোনরূপ পীড়ার উদ্ভব করিতে ২4 

নি 

পারে। বা্ত বক, বিভিন্ন বিশ্পানের পোষণ জনা বিভিন্গ 

উপকরণই আবশাক্ক | ষে শাহার্ম অস্থি পোষক তাহ! 
হয়ত মন্তিক্ধের পক্ষে হিতজনক নহে,আবার যাহা মল্তিকষের 
পক্ষে উপকারজরনক ভ্মত তাহ! মেদের পক্ষে রা 

নহে । এইরুপ যাহী এককজপ বিপানের পুষ্টিসাধন করে 
তাঁহাহয়ত অপর কোন বিধানের উপর আপনার উপক্ারিণী 

শক্ত গ্রকাশিল্প করে ন। ; অথচ অস্থি, মাংস,মজ্জা, স্্ায়ুং 
ধনী, কেশ নখ প্রভূ তি নমস্তেরই পরিপে।ষ্দণ আবশাক, 

সুতরাং নিচিন্ন গুণধুক্ত আহার্ষ গ্রহণ নিতান্তই 'আবশা- 
কীয়। তি'খভেদে আহার ভেদের বিধান দ্বারা এই মনুছু- 

দেশ অনেকাংশে সাদিত হইয়া খাকে। 
অপর, রা একরূপ দ্রবা আহার করিতে আভারে 

রুচি থাকে না সুতরাৎ তৃপ্তমনে কিন্ব। উপযুক্ত পরি- 

মাণে আহার.করা যায় না। তৃপ্তির সহিত আহার করা 
না হইলে থে পরিপাক কার্ধের ব্যাঘাত হয় এবং উপ- 

যুক্ত পরিমাণে আহার্ষয শরীরস্থ হইতে না পারিলে ষে 
শারীর যন্ত্রনকল ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইতে থাকে এবং 



১৯৬ আর্যজীবন। 

তন্গিবন্ধন নানারূপ পীড়ার কারণ হয় তাহা কাহারও 
পক্ষে ছুর্ব্বোধ নহে । অত এক উত্ত্ধপ অনিষ্টের আশম্ব। 
পিদুরিত করিবার জন্য বিভিন্ন জাতীয় আহার্ধয গ্রহণের 

বিধান বাপস্থত হওয়া আবশ্যক । বক্ষ্যমাণ বিধানদ্ার] 
এ পি মাধিত হইয়া খাকে। 

(তিথখিভেদে আহার ডেদের বিপান ছার! আরও একটী 

ঠ ছেঁর আশঙ্কা বু পরিমাণে নিপারিত হইফ্কা খাকে । 
নি শি --একত্র বহুদ্রন্য ভোজন | দীর্ঘকাল এক দ্রব্য 

ভোজনে যেমন অপকারের অন্ভাবনা, 'একবারে বহুদ্রব্য 
ভোজনেও সেউন্দপ অনি পরের আশঙ্কা আছে। উক্ত 
প্পালান্সারে যখন প্রতিদিনই একটী মা একটী দেষ্য 

/ভাজনে বিরত খাকিতে হয়, তখন দীর্ঘকাল ক্রমাগত 

হুদবা ভোজনের জুপিধা এবং অন্তাবনাহও অনেক হ্বাপ 
হয়) স্বতরাৎ তজ্জনিত অপকারের সম্ভাবনাও বপরি- 

মাতে তিতরাভিত ভয় । 

এইরূপে দুই হইতেছে গে,তিখিভেদে আহারভেদের 

বিধান দ্বার! আমাদিগের নানাপ্রক্কার হিত সাধিত হইতে 
পারে । অপর, স্ধু তিগিভেদে আহার ঠভেদের ব্বস্থ! 

করিয়া ও, শ্ত্রকারগণ তৃপ্তিলাত করেন নাই, সাতার 
৮ নক্ষত্র এবং বারভৈ"দও আহার ভেদের বিধান 

করিয়! গিয়াছেন। এইকপ বিধানের মূলেও যে প্রাগুক্ত" 

রূপ বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সদ্দেহ 
নাই । 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৯৭ 

আমর! আহার সন্বন্ধে আর অধিক দুরে যাইব না। 
অতঃপর শা দুই একুটী বিধানের সম্বন্ধে কিছু 
বলিয়া এ যামার্ধ- কৃতোর উপ সার 'কর্িব ] রি 

] ০ শে ০ (এ ্ জে ও রা 2 নাতে 1 ভাঙাবের পর মুখ প্রক্ষালনের বিলাল শ্রহী বসান 
সত ৭ চি সাতে ৰা স্ট টু স্পা টা পদ 7 এ স্ পর নব সুধূ হিন্দু সমাজে নপগ, সমস্ত নমাজেই- এমন কি নিতান্ত 

51377 এল 172 টির রঃ টিন ৯ রি রি রি ০ পানে 

অনভা পপ রাদগেহ মদোএ প্রগলিহ আছে। স্তহাৎ 
ি 

রী রর | শত নে পা? ওহ. সিল ৪ চু ০ পক ০ পি অপর ০ ৮. সর ৮ *৮ 

তে ৫ 2278, মীর ২৫6 বেলী [লী ১৬151 লিল নে! ৭ 

রঃ / ৫. 
রি ০৮ £ ৮4 এ? নু পি সপ ৯ শ্র এ] টা? 

42415110912 কলা! বহে । | গাহি ত পাছে। তলে, আনান 

মাজত মগ প্রক্গালনেত লিখা এ 
হিরন রা ০ভেনহি র পা ০ »২ ১ পপ ৮9) ৪? এ সা পাস বসে চপ এব স্পা 4৮1 পা ৮ কান্তি 

হু লন লপন্দায় হধান কিছু ভি কাছের তাল 
০৬ শব ৩০৯ 

4 শি তা হল কেকা হিট লেলা কা ৎযাগন্ধে ছুই একটা কথা বলা অন্যায় হউালে ন!। 
ক 

৫ এ কা রা রঃ 

সির 17৮2 বা সিসি প্পীল 2৩ পন ৮০1 পুশ 1 তিনি ভুল্পশাতো আহা খাত ল্য মধ শ্রাকা।ালন রিযাটা 

পান শাল আহ্িভিত হইছি লু এ আচমন শব্দ ্, ! । সপ ৮ ক ! না ম্প্ও1 তি | ক) শত মি ১ কি সে ৮৫ ঝা *1*1 1 ব্শঁ 

চান শব্দে পরিণতি পাইছে । কিন্তু 

এই লগ অপহ্রতনে আটিঘন শব্দের সম্প্র অর্ধ গাক।শিত 

কটা স্পা 2 4 লরি ক টি রস 
বে শাহ, উহার নাএ ওক ই (1 1 তি তত গাছে 1 রত 

 আহালান্তর-ক বা মুখ ভা্!লশ 

আপে ই বাবহ্ধত হর নাই, অন্যানা বছু-সমগ্প-কতপা মুখ 
9 এ প্র তা 4 1 ঙ শা মস ০ 

১১১০, তাচ্ছঃ টে . ররর 

প্রক্ষালনপ হহান ৫ ভূত, | নি তাবশ, ০৩ নখলন্, 
০ 

পর্ণপ্রক্মালন) উ সারার তৃতি ব্ছ কাতার পত্রে 

যে মুখব্রক্ষালনের ব্যবস্থা তাপ | 
ঠ প্ 75 হে /া শে ০ রী খে) 



১৯৮ 0 শাধ্যধাদলা 

আচমন শব্দের বিষয়ীভূত€১)।পক্ষাস্তরে পুজাদি-দৈবকার্শোর 

এবৎ শ্রাদ্ধ'দি পৈত্রকন্রের এবহ.আরও গুদ্ধিনিধায়ক বু 

কর্মের পূর্বের যে জলগণ্ডুষ -হন্তে লইয়। প্রক্রিয়াবিশেষ 

করিতে হয় তাসাও আচমন. মেই অভিহিত হইয়াছে। 

কিন্ত, উহা অপত্রৎসীভূত আচান শব্দ এত বহবর্থ- 
বোধক নহে, উই মাত্র আহা্রাস্তপ-কর্তব্য মুখপ্রক্ষাল- 
নার্থই গক(শ রিনা থাকে | যাহাহউক, সর্দি ও আন্ম্য- 

গণ আহারান্তে কি কি অনুস্ঠটন করিতেন এখন তাহাই 

আমাদের সমালোচা, তথা।প শাহাজা শান কাকে 

আচমনের বিধান কেন করির। গিপ্লাছেন তংমন্ন্ধে কিছু, 

বল। নিতান্ত অন্য, হইবে ন!। 

এ সন্ধে অনুসন্ধ'ন কমিতে গেলে আমর। দেখিতে 

টি যে ইনারও রি শুদ্ধ নেজ্তানক তত্ব নিহিত 

রর জল ঈষৎ সঙ্ষোচক। যে অঙ্গপ্রতাঙ্গে শতল্ 

জলম্পর্শ হয় তাহা ঈমৎ সন্থোটভাবাপন হ্য়। সক্ষো- 
চন হইলেই উহা ব্ধিন সমলিবেশ কিছু দুটি হয়, স্বতরাৎ 
উহ্থার দুঃটত। এবং নজীৰত। জন্মে। এই দৃঢ়তা! এবং 

কা বা উজ ডি লী এ পাপা শা ) পউজলণ সপশশিকি লাজ ০০-০৬০ আটগা রাক ০৮.- প ওজারা প ০০ পাতা কাত আও শা ৩ আপা ০” নিরিহ: শপ শপপাপন -. ক পান শা - সরস... প্র 

(১ নিঠীবনে তথাভাজে তথা পাদাবসেচনে 

[..* উচ্ছিষ্টশ্যচ সম্ভাযাদশুচ্যুপহতস্তা চ। 

সন্দেহেষু চ মর্কেসু শিখাং বদ্ধ? তধৈবচ। 

বিমাযজ্জোপবীতেন নিহামের মুপম্প শেৎ 1. 

উদ্ীবায়স সংস্পর্শে দর্শনে চাত্তযখাসীনাং। 

শব্দকুরাঙ্রমূত স্বারিভবচন । 



সজ্জীবত! দীর্ঘস্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু, যখন নানা কারণে 
গুনঃপুনঃই আচমনের ব্যবস্থা আছে তখন এক এক- 
বারের আটমনের ফল এক একটু স্থায়ী হইতে হইতে 
লমষ্টিতঃ উহার কার্যকারিতা প্রায় স্থায়ীই হইয়। পড়ে। 
মুখাভ্যন্তরে জলগণ্ুষ প্রদন্ত হইলে দস্তমূল সক! 
হু 
হয় 

ক 
৮ 

নিন 

। ুতরাৎ দক্ত সনদ থাকে, পুনঃ পুনঃ বাক্োো- 

চ্চারণ প্রসৃতি নিবন্ধন জিহ্বার যে শৈষিল্য জন্ষেতাহ। 

সাক হইয়! তাার সজীবতা জন্মে এবং নাধারন 

অপর, পুনঃ পুনঃ মুখ ধৌত হহাল মুখের দুগন্দ দুরু হয়? 
্ 71059 এ জার 

জহর! প।রচ্ছ * হয়, শপাঁর মেন সত লাভ করে। 

জি সপ পপ সদ ০ | 1 রর উপস্জ়ী সর ন ইহ কল্পনার কথা নহে । শাতল জল থার। য 

আন্ম, আর সে কেমন এক গ্শাঞ্জ ভাব অনুভূত হয়। 

অপর) মুখ প্রক্ষালন কালে শ্বভাদৃতঃই চক্ষ য়ে কল 

প্রক্ষেগপ দিতে ইচ্ছ! হম, আর প্রক্ষেপ না দিলেও 
প্রায়ই সিক্ত হর্' গুদান করিতে ইচছা হয়। আর সুধু 
ইচ্ছ।র কথাই বা বলি কেন, 'তোজনান্তর-কর্তব্য আচমন 
শেষ হইলে এইরূপ আদর হস্ত ছার! চক্ষ, মুছিবার স্গছ 

বিধানই রহিয়াছে । উক্ত আছে, এইরূপে ৪ যে 

জলকণা গ্রবি হয় তাহ অন্ধকার রাশিকে বিন করে 



(১)।. চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ শীতল জল সং- 
সপার্শ হওয়াতে  উ্ারও নানা রূপ উপকার হয়। দীর্ঘ- 
কাল দর্শন ক র্মোস্িপ থাকায় দর্শনস্সাযু (078০ 0076), 
যে কিছু শিথিল ভাবাপন্ন এবং দুর্বল হয়, শীতল জল 
স্পর্শে তাহা দূর হইয়া উহার সজীবতা জন্মে, দৃপ্িশক্তি 
গরম হয় এবং সাধারণ ভাবে উহার কার্ষা ক্ষমত। রগ 
প্রাপ্ত হয়। মুখ প্রক্ষালনের এইরূপ নানাবিধ শারীরিক 
উপকারিতা আছে। উহাতে চিত্তপুদ্ধিও বিশেষ 
সাহায্য হয়। অনেকেই জানেন ঈখরোপাসনাদি ধর্ম 
কার্ণে প্রত হইবার পুর্বে হন্তপদ এবং মুখ।দি প্রক্ষা- 
লন করিল মনের প্রসন্নতা, -নক্সীকতা এনং একাগ্রত। 
অন্মে। অপর পরিশ্রমের পর শরীর যখন অবসন্ন এবাধ 
হয়, মন যখন স্ফর্ডি হান এবং ক্রি পু, কোন ব্ষিয়ে 

| সনির করিতে যখন একান্তই বিজি বোধ, হয়, 
তখন বদি উত্তমরূপে মুখের অভীস্তন এবং বহিভ' 
শীতল.জল দ্বার! ধৌত করা যায় ভাহ। এ 
অবসন্নতা) ক্ফতিহান শতা এব বিরভিি-ভ।বের আনেক 
বাব হয় এবহ মন ঘে.অপেক্ষাকুত অনেক রি 
চিন্তিত বিষয়ে: অভিনিকি হইতে পারে ইহাও 
অনেকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব যখন আচ- 
মন বারা এই সকল উদ্দেশ্য অন্ততঃ কিয়ং-পরিম[ণেও 

(১) ভু পাণিতলং দ! চক্ষুষোরধনি সরতে. 
: অচিরেশৈব তথারি ভিমিরাণি ব্যগোহ্তি॥ ... 



সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন তাহাকে বিজ্ঞানসম্মত .বল! 

অযৌক্তিক হইতেছে না। 
আমর! যাহ। বলিয়া আফিলাম উহা সাধারণ আচমন 

নম্বন্ষে,। অতঃপর আমরা ভোজনান্তর-কর্তব্য বিশেষ 

আচমন সম্বন্ধে কিছু বলিঘ। 

এ সময়ের আঢমন অন্য সময়ের আঁচমনের ন্যায় 

ক্ষেপে হইতে পারে না, অন্য সময়ে যেমন ওষ্ঠ প্রান্তে 

একটুকু জল প্রদান করিলেও আচমন-বিশেষ হইতে 
পানে, এ আচমনে তাহা হইবার উপাম্ব নাই। এ সময় 

প্রচুর পরিমাণে জল দ্বারা বছুসংখ্যক কুন্তী ( কুলকুচা) 

করিতে হয়। উক্ত আছে *--তিনবার করিয়া জল্ 
মুখে লইয়। একবার পরিত্যাগ এইরূপ পাচবার.ও পাঁচ 
বার করিয়া জল যুখে লইয়া একব'র পরিতাগ এইবপ 
তিন বার এবং তদনস্তর দ্বাদশ কুলী করিলে ুথশুদ্ধি হ্য় 

(১) এই. রূপ অধিক সংখ্যক কুললীর "ব্যবস্থা দেখিয়] 

সহজেই অনুমান হয় যে, যাহাতে মুখে কিছু মাত্র উচ্ছিও 
ন| থাকে_-খাহাতে আহার্ধদ্রবযর বিন্দুমাত্রও মুখা-, 

তাস্তরে সংলগ্ন থাকিয়। অপবিভ্রতা! না জন্মায়, আর্্যগণ 

তজ্জর্নীই এ ব্নূপ ব্যবস্থা] করিয়া গিয়াছেন। মহ্র্ষি 

দেবল আবার ইছাপেক্ষাও দুরে গিয়াছেন, তিনি বলি-. 
যাছেন £--ভোজনান্তে নিবিমনা হইয়া যথাবিধি আচমন 

(১) ভ্রিভিঃ পঞ্চ ত্রিভিঃ পঞ্চ পপ পঞ্চ ভ্রিতিস্রিভিঃ । 
অস্তেচ ঘাশ কুল্যান্ মুখশুদি। ধিধীয়তে ॥ 



২৪২ ৪... আধ্যজবিনতা 

করিবে, ফৃত্তিক ঘর্ষণ দ্বার! মুখ ও হত্তদয়ের শুদ্ধি সম্পা” 
দন করিবে। এরূপ ভাবে আচমন করিবে ষেন দস্তলগ্ন 
মল দুর হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে মল দত্তের সহিত 
এরূপ দৃঢ়মলগ্ন হইয়া রহিয়াছে যে তাহা সহজে কখনই; 
দূর হইবার নহে, পুনঃ পুনঃ মত্ত করিয়া তাহা, উঠাইতে 

যাইয়া তৃণ বেধ'দি ছারা ব্রণ বা ক্ষত জন্মান কদাপি 

কর্তব্য নহে, তাহাতে অশোচ জম্মেঃ এমত স্থানে এ 

দন্তভলগ্ন মলকে দস্তসৎ জ্ঞান করিয়া তাহা উদ্ধারের জন্য" 
যন্ত্র করা হইতে বিরত থাকাই উচিত (১)। এইকূপ 

বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য যে কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা-_-. 
কেবল পরিশুদ্ধত| এবং পবিব্রতা-_-তাহা সহজেই অনু- 
মিত হইতে পারে। স্থুধূ ইহাঁও নহে, মুখাভাস্তরের 
এই রূপ পরিক্কুতির উপর দন্ত, দত্তমূল, মাটি (৮) . 
প্রভৃতির স্থৃ্তাও বহু পরিমাণে নিভভরি করে। সম্ভবতঃ 

এই সসন্ত কারণেই আচমন সম্বন্ধে এরপ কঠোর বিধান 
বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । 

(১) তুক্বাচা্টমৎ যথ্োক্কেন বিধানেন সমাহিতঃ ॥ 
শোধয়েম্মখ হস্তোৌচ মুদাভিঘর্ষণৈরণি ॥ 

ভোজনে দত্বলগ্রানি নিহৃত/াচবনঞ্জরে | 

দত্ুলগ্ন মনংহার্ষ। লেপমন্যেত দন্ত বৎ ] 

নত বুশ: কুর্ধযাৎ বত্ব মুদ্ধারণে পুনঃ 

ভব্দেশৌচ মভাথং তৃণ বেধাদ্বথে কৃতে ॥ 
৷ আচার রষ্টাকর 



পরধম পরিচ্ছেদ . টা হান 

আচমনাস্তে পাদশত গমন) বামপার্ে কি€ি কাল 

শয়ন, তান্লাদি মুখবাসন-দ্রব্য তে ভোজন গ্রভৃতি আরও 

কতিপর্ন বিধান আছে। সুন্দম দৃষ্টিতে দেখিতে . গেলে 

উষ্াদেরও মূলে বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা ও 

জীুা। কিন্তু, আমরা পঞ্চম যামার্দকৃত্য সমালোচনে 

বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তাই আর গ্রান্তাববাহুল্য: 

না করিয়। অন্যান্য যামার্থক্কত্োের সম্বন্ধে দুই একটী কথা 

বলির! আধ্যজীবনের গ্রথম খণ্ডের উপসংহার করিব । 

বষ্ঠ ও সগুম যমার্দকূত্য। 

ইতিহাস পুরাণ, শুবণ প্রভৃতি 'এই দুই যামার্থের 
"অনুষ্ঠের বিষয় । ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও 
সন্দেহের কারণ নাই, সুতরাং সমালোচন। দ্বারা তাহার 
ক্পস্পাি ০ মুক্তিসিদ্ধত! সপ্রমণ করিতে ঘাওয়। বিডন্বনার বিষয় । 

অস্টম যামার্ধ কত্য, 

লৌকিক চিন্তাকরণ এবং লায়ৎ সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি, 
এই যাযার্ধের করণীয় কার্ময। ইহার কিয়দরৎশ পরিবার 
নীতি. এবং সমাজ নীতি সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে এবং অপ- 
রাশ ধর্ম্মনৈতিক পারিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে । 



২০৪ আর্দজিবন । 

রাত্রি কভা। 
হক্ষেপ-বিরৃতির/জন্য আমরা রাজি; নিচয়কে 

ক্রমিক সংখ্যানুসারে নির্ি করিয়া! তাহাদের সহ 
দুই একটী কথ। বলিব। 

১। ইদেবতামন্ত্রজপ প্রভৃতি। ইহার কোন. উপযোগিত্ী? 
আছে কিনা তাহা ধন্ননৈতিক পরিচ্ছেদে লমা- 

লোচিত হইবে। 
২। বিদ্যাভ্যাস। উপনয়নান্ত-কর্তব্য বিদ্যাভাস সমান 

লোচন স্থলে সমালোচ্য । 

৩। ভোজন । এততসম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান দিবা 

ভোজনের অনুর্দপা। 

৪1 শয়ন। এসন্বন্বে শিন্নলিখিতরূপ বিধান আছে। 
(ক) ভূমিতে শন না করিয়া পবিজ্র স্থানে খটে প্রা | 
শয়ন করিবে | | 

(খ) অনা-সমরব্যবহ্ৃত বস্ত্র পরিধান পূর্বক শয়ন না করিয়! 
শয়নার্থ-নিদদিই বস্ত্র পরিধান পূর্বক শয়ন করিবে | 

(গ) শিরোদেশে পূর্ণকুন্ত স্থাপিত করিবে । 

(ঘ) হস্তপদ এবৎ মুখ গ্রক্ষালন করিবে । 

(ও) উত্তর বা পশ্চিমশিরা শয়ন না করিয়া পূর্ব বা 
'দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিবে। 

(5) শয়নের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি। 
ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে এই স্থানেই কিছু বল 

আবশাক 1. 



(ক) ভূমিতে শয়নে ভূমির আদ্র ত। শরীরে প্রবেশ 

করিয়া পীড়াজনক হইতে পাৰে। শানাক্।প কীট
 ও সর্পা- 

দির দ€ুশনের 'আশম্ক। আছে। খটোপরি শনে এই সব 

'আশক্ক। বছপরিমাণে তিনোতিত হয় 

এ খে) কার্দাক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিবার মম যেরুপ ও 

পরিধান কলা আবশ্যক, বিশাম কালে তিজপ বস্ত্র পারধান 

উপঘুক্ত নহে, তাই শন পুগন সন্ম পরিধান কর্তব্য 

,(গ)ট শিদ্রাকালে তস্ত পদাদি শরীর অঙ্গ গুতা 
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